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Постановка проблеми у загальному вигляді. Поняття «часового вподобання» 
відображає ідею, яка полягає в тому, що люди віддають перевагу нинішнім благам порівняно 
з майбутніми благами, тобто порівняно з такими, які, як очікується, будуть доступними у 
майбутньому. Передбачається, що суспільна норма часового вподобання є наслідком 
взаємодії індивідуальних структур часових переваг і визначає чисту відсоткову ставку в 
суспільстві, тобто дорівнює їй. Уся економіка пронизана «ринками часу», де нинішні блага 
обмінюються на майбутні і навпаки. Це відбувається не тільки на кредитному ринку, де 
кредитори продають сьогоднішні гроші за право отримати гроші у майбутньому, але й в усіх 
процесах виробництва, де часові переваги приймають вигляд «природної норми доходу». 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Аналіз літератури вказує на 
послідовний розвиток вказаної теоретичної проблеми. Її розвинули видатні мислителі та 
економісти протягом останніх чотирьох століть: К. Зумменхарт, М. Аспілкуета, Ф. Галіані, 
Ж. Тюрго, Є. Бем-Баверк, С. Бейлі, С. Лонгфілд, Дж. Рей, К. Менгер, Л. Мізес та ін.  
В сучасній економічній теорії, навіть неокласичного напрямку, спостерігається деяка 
методологічна неспорідненість у трактуванні механізму впливу часового вподобання на 
формування суб’єктивної цінності благ, їхнього ціноутворення за рахунок ризиків, які діють 
у часі. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. В економічній теорії 
спостерігається методологічна неузгодженість трактування поняття часового вподобання 
благ та його вплив на механізми формування цінності благ.  Отже дослідження поняття 
часового вподобання благ та спорідненість із споживчою вартістю благ є актуальним.  
У статті розглянуто дискусійні аспекти означеної проблеми. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в аналізі розвитку уявлення про поняття 
часового вподобання та його впливу на суб’єктивну оцінку цінності благ в межах теорії 
граничної корисності, а також вплив на механізми ціноутворення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Власники капіталу платять сьогоднішні 
гроші (на придбання чи оренду землі, засобів виробництва, сировини, робочої сили тощо) 
заради отримання очікуваного доходу від кінцевих продаж продукції та послуг. Отже 
довгострокова норма прибутку та норма доходу на капітал є модифікованою формою 
відсоткової ставки. Бізнесмени прагнуть отримати прибутки та запобігти збиткам, тому 
економіка має тенденцію до самовстановлення стану загальної рівноваги за якого всі ставки 
проценту та норми прибутку повинні бути рівними.  Отже,  з теоретичної точки зору не 
повинно бути надлишкового прибутку або збитків. 

У процесі роздумів над проблемою виправдання позичкового проценту католицькі 
філософи-схоласти прийшли до витончених пояснень щодо виправдання доходу на капітал, 
включаючи ризики та альтернативні витрати у вигляді втраченого прибутку. Але вони 
зіткнулися з великими труднощами при пояснені проценту по безризиковій позиції і тому 
засудили його як гріховний та лихварський. Деякі з пізніх схоластів більш доброзичливо 
ставилися до лихварства. Вони заклали основи підходу до пояснення проценту за допомогою 
надання часової переваги. У своїй критиці щодо стандартних аргументів на користь заборони 
лихварства у роботі «Трактат про договори» (1499 р.) Конрад Зумменхарт [1, с.827], теолог з 
Тюбінгенського університету, використав часові вподобання для пояснення придбання боргу 
зі знижкою, навіть якщо цей борг тільки що з’явився. Коли хтось сплачує 100 дол. за право 
отримати 110 дол. в певний час у майбутньому, кредитор не отримує лихварської вигоди від 
цього кредиту, так як і він і продавець кредиту (позичальник) оцінюють майбутні 110 дол. як 
100 дол. у теперішній час. 

Через пів століття видатний домініканський юрист і теоретик з теорії грошей Мартін 
де Аспілкуета чітко сформулював поняття часового вподобання, але не використовував його 
для захисту лихварства. У роботі «Коментарі про лихварство» (1556 р.) М. Аспілкуета 
наголосив, що нинішні блага, наприклад гроші, зазвичай коштують на ринку більше, ніж 
майбутні блага, тобто права на отримання грошей у майбутньому [1, с.828]. Він вважав, що 
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претензія на дещо коштує менше за саму річ, а тому, зрозуміло, що та річ, яка не може 
використовуватися протягом року, ціниться менше за таку саму річ, яка може бути 
використана сьогодні та відразу [2, с.215]. 

Приблизно у той же час, італійський гуманіст і політик Джоан Франческо Лоттіні да 
Вольтерра у своєму збірнику порад правителям сформулював поняття часового вподобання 
або споживчої переваги у часі. Він також дотримувався традиції морального засудження 
часового вподобання як завищеної оцінки теперішнього, яка може сприйматися органами 
чуття негайно [3,  с.19–22].  Через два століття неаполітанський абат Фердинандо Галіані 
розглянув теоретичні основи часового вподобання [4]. Він відзначив, що подібно до того, як 
курс окремих валют прирівнює вартості просторово віддалених грошей, які обертаються у 
певному місці, ставка проценту прирівнює сьогоднішнє і майбутнє, тобто гроші, які 
віддалені в часі. Тут прирівнюються не фізичні властивості, а суб’єктивна цінність грошей у 
свідомості індивідів. 

Ці розпорошені теоретичні намітки були використані французьким мислителем і 
державним діячем Ж. Тюрго для розробки повномасштабної теорії часового вподобання.  
У декількох невеликих нотатках він майже передбачив наступний розвиток теорії капіталу і 
проценту в напрямку думки австрійської школи. У своїй роботі, яка захищає лихварство,  
Ж. Тюрго запитує: чому позичальники згідні сплачувати процент за використання грошей?  
У центрі уваги повинні знаходитися не кількість дорогоцінного металу що сплачується, а його 
корисність для кредитора і позичальника. Ж. Тюрго порівнює різність у корисності,  
яка існує на час кредитування між сумою грошей, яка є у теперішній час, і тією сумою грошей, 
яка повинна бути отримана через певний проміжок часу. Він послався на відоме висловлення – 
краще синиця у руках аніж журавель у небі. Отже сума грошей, яка є зараз, краща за обіцянку 
отримання аналогічної суми грошей через рік або декілька років. Повернення цієї основної 
суми означає, що кредитор дає гроші і отримує натомість лише обіцянку. Отже процент 
компенсує цю різницю в цінності певною сумою грошей, яка пропорційна тривалості 
затримки. Ж. Тюрго додав, що у позичковій угоді повинні порівнюватися не цінності 
позичених і повернутих грошей, а скоріше, цінність обіцянки з приводу повернення певної 
суми грошей порівняно з цінністю грошей, які є зараз [5, с.158–159]. 

Крім того, Ж. Тюрго був першим, хто прийшов до поняття капіталізації, що випливає 
з часового вподобання. Вона полягає в тому, що поточна капітальна вартість будь-якого 
блага тривалого користування у своїй тенденції дорівнює сумі очікуваних річних доходів, що 
дисконтовані з використанням ринкових норм часових переваг та ставок проценту. Він також 
був першим, хто проаналізував співвідношення між грошовою масою і процентом. Якщо 
приріст кількості грошей дістається людям, які мають низьке відчуття часового вподобання, 
то зростання співвідношення заощаджень до споживання і далі зменшує відчуття часового 
вподобання й, таким чином, знижує ставки проценту при підвищені ціни. Але якщо приріст 
грошової маси дістався людям із сильним відчуттям часового вподобання, навпаки, 
процентні ставки повинні зростати разом з цінами. Ж. Тюрго відзначив, що за останні 
століття у Європі зріс дух ощадливості. З цієї причини відчуття норми часового вподобання і 
ставки проценту мали тенденцію до зниження. 

Отже у зв’язку із зазначеним можна стверджувати,  що в історіографії економічної 
думки допущена певна невідповідність з приводу одноосібного авторства теорії граничної 
корисності. Є. Бем-Баверк проігнорував згадані теоретичні нариси Ж. Тюрго. Відчувається,  
що він усвідомлено використав тактику розчищення для ствердження своєї позитивної  
теорії проценту шляхом заперечення, або несправедливого замовчування досягнень своїх 
попередників [6, с.177]. Така несправедливість особливо помітна у випадку з Ж. Тюрго.  
Вже відомо, що за вісім років до публікації своєї роботи з історії теорії проценту Є. Бем-Баверк 
був добре обізнаний з позицією Ж. Тюрго. Він написав досить позитивну роботу щодо  
теорії проценту Ж. Тюрго, яка й досі збереглася в наукових працях Гейдельберського 
університету [1, с.829]. 
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Намагаючись спростувати трудову теорію вартості Д.  Рікардо –  Дж.  Мілля з позиції 
суб’єктивної теорії корисності, Семюель Бейлі виклав свій варіант концепції часового 
вподобання. Він заперечує ствердження Дж. Мілля з приводу того, що час – це абстрактне 
слово, яке не спроможне збільшити вартість. С. Бейлі зазначив, що люди зазвичай надають 
перевагу сьогоденним задоволенням порівняно із задоволеннями і насолодами у 
майбутньому. Отже, споживання сьогоденних благ переважає очікування таких самих благ у 
майбутньому. Втім, С. Бейлі не спромігся застосувати власну ідею до пояснення проценту. 

У середині 1830-х років ірландський економіст С. М. Лонгфілд розробив в дусі 
австрійської школи теорію капіталу як надання послуги для робітників у вигляді пропозиції 
грошей у теперішній час замість очікування їх у майбутньому, коли продукт буде проданий. 
У свою чергу, капіталіст отримує від робітників дисконтовану величину їхньої 
продуктивності. Він писав, що капіталіст сплачує заробітну платню негайно, а за це отримує 
цінність праці робітників, яка більша за цю працю. Різниця складає прибуток, отриманий 
капіталістом за авансовані гроші, що є нібито дисконтом, який робітник сплачує за негайну 
виплату [7]. 

«Доавстрійський» часовий аналіз капіталу і проценту був здійснений більш повно 
шотландцем Джоном Реєм [8]. При спробі захистити протекціоністські тарифи від критики, 
він розвинув часовий аналіз капіталу в дусі Є. Бем-Баверка, наголошуючи на тому, що 
інвестиції збільшують час, який потрібний для процесу виробництва. Дж. Рей відзначив, що 
капіталіст повинен зважити, що для нього цінніше – більша продуктивність тривалих 
виробничих процесів, чи час, упродовж якого доведеться чекати їхнього завершення. 
Капіталісти жертвують сьогоднішні гроші заради більшої віддачі в майбутньому, а різниця – 
процент – відображає суспільну норму часового вподобання. Дж. Рей усвідомлював, що 
норми часового вподобання людей відображають їхню культурну та психологічну готовність 
щодо обрання більш короткого чи більш тривалого часового горизонту. Його моральні 
вподобання були, без сумніву, на боці ощадливих людей із слабким часовим вподобанням 
порівняно з людьми,  які мають виражене часове вподобання у зв’язку із дефектом власної 
уяви.  Аналіз Дж.  Рея не вплинув на розвиток економічної теорії свого часу,  але він почав 
поширено згадуватися в працях дослідників австрійської школи у XX ст. 

Концепція часового вподобання як поняття і як основи для пояснення проценту стала 
характерною рисою австрійської школи економічної думки. Її засновник Карл Менгер 
(юрист за фахом) сформулював поняття часового вподобання у 1871 р. Він відмітив, що 
задоволення невідкладних потреб життя і здоров’я є необхідною передумовою для 
задоволення більш віддалених майбутніх потреб. Крім того, К. Менгер писав, що практичний 
досвід вчить тому, що люди розглядають сьогоднішні або очікувані в найближчому часі 
задоволення, як більш важливі, ніж такі самі задоволення, які очікуються лише після 
тривалого часу [9, с.153–154]. Втім, К. Менгер ніколи не розповсюджував концепцію 
часового вподобання із своєї теорії цінності на теорію проценту. Коли це зробив його 
послідовник Є. Бем-Баверк, він з незадоволенням видалив це місце із другого видання своєї 
відомої праці – «Основи політичної економії» [10, с.195–196]. 

В роботі «Капітал і процент» (1884 р.) Є. Бем-Баверк дав класичне викладення теорії 
проценту, яка заснована на часовому вподобанні. В першому (історичному) томі він відкинув 
усі інші теорії,  зокрема,  теорію продуктивності капіталу,  але через п’ять років у роботі 
«Позитивна теорія капіталу» (1889 р.) він знову залучив теорію продуктивності в спробі 
поєднати її з теорією часового вподобання [11].  Варто уваги те,  що із власних «трьох»  
причин існування проценту, де перші дві випливали із часового вподобання, третьою 
причиною стала більша продуктивність тривалих процесів виробництва, Є. Бем-Баверк 
вважав найбільш важливою саме третю. Перебуваючи під сильним впливом Є. Бем-Баверка, 
Ірвінг Фішер все більше схилявся до виокремлення граничної продуктивності капіталу як 
основної детермінанти проценту [12]. 

Після публікування наукових праць Є. Бем-Баверка та І. Фішера, сучасна теорія 
проценту почала надавати часовому вподобанню другорядне значення в поясненні теорії 
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проценту. Вона використовується тільки для пояснення процентної ставки по споживчих 
позиках і обсягу споживацьких заощаджень, в той час, як продуктивність капіталу визначала 
більш важливий попит на позики і заощадження з боку фірм. Отже, сучасна теорія проценту 
не дає загального пояснення проценту по споживчих позиках і доходу виробника. 

Френк А. Феттер також розвинув концепцію Є. Бем-Баверка. Але він повністю 
відкинув фактор продуктивності капіталу для пояснення проценту, і створив об’єднану 
теорію ціни і розподілу, в якій процент визначається тільки часовим вподобанням, в той час, 
як гранична продуктивність визначає «рентні ціни» факторів виробництва [13]. У своїй 
критиці позиції Бем-Баверка Ф. А. Феттер звернув увагу на його фундаментальну помилку 
при визначенні третьої причини існування проценту. Бем-Баверк намагався пояснити віддачу 
на капітал тим,  що сьогоденні блага заробляють дохід завдяки їхній продуктивності в 
майбутньому. Насправді, грошові капітальні блага самі є майбутнім капіталом, так як вони 
мають цінність тільки тому,  що вони будуть використані у виробництві товарів,  які будуть 
реалізовані споживачу в певний проміжок часу у майбутньому. 

На думку Феттера таке пояснення проценту продуктивності капіталу є помилковим. 
Гранична продуктивність праці визначає криву попиту на працю. Ставка проценту 
розгалужується для того, щоб ілюструвати визначення проценту граничної продуктивності 
капіталу. Аналогом ставки заробітної плати повинен бути не процент, який є 
співвідношенням, а рентною ціною за одиницю часу використання капітального блага. Отже, 
процент залишається повністю не поясненим. Як відзначив Ф. А. Феттер, гранична 
продуктивність капіталу визначає ставки орендної плати, а часове вподобання визначає 
ставку проценту в той час, як капітальна вартість фактора виробництва є очікуваною сумою 
майбутніх орендних виплат за тривале використання, які дисконтовані згідно з нормою 
часового вподобання, або ставкою проценту. 

Людвіг фон Мізес сприйняв погляди Ф. А. Феттера з приводу визначення проценту 
виключно часовими вподобаннями. Л. Мізес скоректував теорію двох важливих напрямків. 
По-перше, він звільнив це поняття від морального забарвлення, яке йому надав Є. Бем-Баверк, 
що не схвалював людей, які переоцінювали майбутнє. Л. Мізес розтлумачив, що позитивна 
ставка часового вподобання є невід’ємним атрибутом людської природи [14]. По-друге, і це 
головне, в той час, як Ф. А. Феттер вважав, що люди можуть мати позитивні й негативні норми 
часового вподобання, Л. Мізес показав, що позитивна норма може бути визначена із факту 
людської дії,  так як виходячи із самої природи мети можна стверджувати,  що люди 
намагаються досягнути цієї мети як можна швидше. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Теоретичні засади часового 
вподобання мають дуже позитивне значення в пізнанні теорії споживчої вартості, тобто 
цінності благ, а також, що важливо, у розумінні суб’єктивних факторів формування ринкової 
ціни благ, тобто механізму дії ціноутворення. На жаль, теоретичні здобутки суб’єктивної 
теорії корисності штучно протиставляються теоретичній доктрині трудової теорії вартості 
Рікардо – Мілля – Маркса через навмисне ототожнення споживчої вартості (цінності) і 
вартості (трудомісткості) благ. Така штучно створена з ідеологічних міркувань 
методологічна вада є гальмом у подальшому розвитку і розумінні механізмів ринкового 
ціноутворення, що наочно спостерігається в перебігу негативних, некерованих процесів та 
кризових проблем в умовах сучасних ринкових відносин. Отже перспективи подальших 
розробок досліджуваної проблеми полягають в упорядкуванні методологічних засад 
розгалужених концептуальних парадигм з метою подолання суперечностей в трактуванні 
базових понять і категорій.  
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Анотація. У статті проаналізовано підприємництво як каталізатор розвитку економіки з точки  
зору перспективи сталого розвитку. Обґрунтовано, що розвиток підприємництва в умовах розумної  
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покоління технологій, забезпечуючи високу додану вартість, ефективність використання енергії, формування 
безпечного середовища та соціальної стабільності. Пропонується стимулювати розвиток підприємництва, 
сприяючи стійкому розвитку економіки за рахунок розуміння механізму соціальних проблем, умов праці, 
соціального забезпечення та безпеки навколишнього середовища і, отже, забезпечуючи стратегію сталого 
розвитку.  
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Аннотация. В статье проанализировано предпринимательство как катализатор развития экономики с точки 
зрения перспективы устойчивого развития. Обосновано, что развитие предпринимательства в условиях 
интеллектуальной экономики достигается за счет комплексной модернизации и инновационного обновления 
бизнеса на основе нового поколения технологий, обеспечивая высокую добавленную стоимость, 
эффективность использования энергии, формирование безопасной среды и социальной стабильности. 
Предлагается стимулировать развитие предпринимательства, способствуя устойчивому развитию 
экономики за счет понимания механизма социальных проблем, условий труда, социального обеспечения и 
безопасности окружающей среды и, следовательно, обеспечивая стратегию устойчивого развития. 
 
Ключевые слова: предпринимательство; интеллектуальная экономика; создание общей ценности;  
инновации. 

 
JEL classification: O150 

 
1. Introduction  
 

Post-industrial economy or knowledge economy is not the highest degree of economic science. New 
concept of smart economy is being reflected in the numerous works of researchers increasingly 
frequent as the next stage of evolutionary concepts of economic knowledge.  
 

2. Latest research and publications analysis 
 

Among  authoritative  authors  who  have  studied  the  issue  of  smart  economy  and  corporate  social  
responsibility (CSR) are worth noting Doran, George (2008), Brito (2011), Porter (2011), Kramer 
(2011), and others. However, in literature insufficient attention is paid to the proximity between the 
concept of “smart economy” and entrepreneurship. 

 

Considering this, research purposes of the article are: to generalize modern approaches to  
the definition of smart economy and smart entrepreneurship; to study winning partnership in  
shared value creation and define key success factors for smart business in the context of increasing 
social concerns about the corporate behavior regarding human rights, working conditions, social 
welfare  and  the  environment  security  and  therefore  in  terms  of  sustainable  growth  paradigm  
domination.  

 

3. Key results reasoning 
 

Smart economy is believed to be based on a comprehensive modernization and innovative 
development of all sectors on the basis of a new generation of technologies; providing high value-
added, energy efficiency; forming a secure environment and social stability. The main components 
of the smart economy are:  
1) educated workers;  
2) effective entrepreneurial culture;  
3) infrastructure to the widespread introduction of new technologies and networks;  
4) low production costs;  
5) implementation of the principles of “green economy”;  

mailto:strelnyk@kneu.edu.ua
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6) ensuring social protection. 
 

Nowadays there is a strong society request for responsible business behavior that in consequences 
of increasing global competition and restrictions for production costs minimization bring to life new 
business concept – Shared Value Creation. This concept bases on the win-win principle, helps 
companies to win in non-price competition and provide unique goods/services to their clients 
creating  shared  value  that  closely  correlates  with  the  principles  of  Sustainable  growth  and  Smart  
economy. A shared value approach reconnects company success with social progress. It opens 
managers’ eyes to immense human needs that must be met, large new markets to be served and the 
internal costs of social deficits. It will require managers to develop new skills and knowledge, and 
governments to learn how to regulate in ways that enable shared value, rather than work against it. 
Enterprises can do this in three ways:  

 

– reconceiving products and markets;  
– redefining productivity in the value chain; 
– building supportive industry clusters at the company’s locations [1].  

 

A number of companies (e.g. Wal-Mart, Nestle, Johnson & Johnson, Unilever) already have 
important initiatives in these areas.  

 

An organization’s evolution into a social business deals with the internal transformation of an 
organization and addresses key factors such as organizational models, culture, internal 
communications, trainings, global and technology expansion, employee involvement [2].  

 

To  do  this  effectively,  enterprises  have  to  get  smarter.  Smart  way  to  do  business  acquires  new  
technologies, intelligence, and talent. They have to change the way they do business – and that 
starts with the people of the organization, especially with the leaders who represent the brand. If the 
entire organization can be convinced that a smart business is a social business that builds processes, 
infrastructures, and programs with the customer in mind, it will begin to see positive change both 
internally and externally. 

 

Smart enterprises are not only listening to their customers; they are innovating and changing their 
products and services as a result of their feedback. 
 

Companies should build a culture of learning. Tools are changing, networks are merging and 
consumer behavior is constantly evolving. Companies need to stay ahead of the game, and, to do 
this, they must get smarter. This requires training and organizational development. This evolution to 
a  smart  business  does  not  happen  overnight.  It  is  not  a  button  that  can  just  be  turned  on.  It  is  a  
process that can take years and that requires training and intelligence. 

 

Smart way to do business involves settings of the right goals and objectives. These should be 
measurable targets in achieving a particular task and closely aligned with the mission. This is so 
called SMART framework for goals [3]:  

 

– specific (goals must be simple and specific); 
– measurable (goals must be measurable so that the company can determine whether the goal was 

met); 
– achievable (this aspect might require a look back at historical data, such as growth rates or 

previous sales revenue); 
– relevant (goals must be tightly integrated with the mission); 
– time-specific (goals must have a limit for achievement). 

 

Nothing differentiates an enterprise from its competitors more than positive customer reviews. The 
competitive landscape is growing, and new products are coming to market every day. That is why 
companies need to create a groundswell of loyal customers. If they can spend more time valuing 
their  customers,  their  customers  will  value  them  back.  Tapping  into  the  emotional  equity  of  
customers will result in a long-term relationship with them. Smart enterprises (e.g. Dell, Starbucks, 
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Lego) are doing this successfully and changing the customer experience for the millions of people. 
Thus, today’s business environment is characterized by more powerful competitors, more 
sophisticated and selective customers. In this climate, companies that work “smarter” have a 
competitive advantage. Rather than react to crises and opportunities, these organizations anticipate 
them. They see opportunities before the competition; identify problems before they escalate into 
crises; and reengineer internal processes, products, and services to enhance customer satisfaction 
and loyalty. 

 

In order to stimulate CSR activities and celebrate companies’ achievements in the field of shared 
value creation governments and NGOs have established various Award Schemes. For example, the 
State Department (USA) has established Award for Corporate Excellence (ACE) [4] in 1999 in 
order to recognize the important role that U.S. businesses play abroad as good corporate citizens. 
The  Award  is  aimed  to  send  a  strong  signal  of  the  Department’s  commitment  to  further  CSR,  
innovation and exemplary practices. It highlights increasing outreach to the business community, 
public-private partnerships and recognizes the contributions that business makes to improving lives 
worldwide: 2014 winners – EcoPlanet Bamboo Group, Nicaragua; Wagner Asia Equipment, LLC, 
Mongolia; Coca-Cola Company, Philippines; 2013 winners – Taylor Guitars, Cameroon; Fruit of 
the Loom, Honduras; Plantronics, Mexico; 2012 winners – Sorwathe, Rwanda; Intel Corporation, 
Vietnam; 2011 winners – Sahlman Seafoods, Incorporated, Nicaragua; Procter & Gamble, Nigeria; 
Procter & Gamble, Pakistan [5]. 

 

Nevertheless EU can fairly be considered as a world leader in the field of shared value promotion as 
this concept has found its reflection in various European documents such as Horizon 2020, a 
renewed EU strategy 2011–2014 for Corporate Social Responsibility and many others. First 
European CSR Award Scheme (The first European CSR Award Scheme celebrates CSR 
partnerships from across 30 countries, with a focus on impactful and innovative collaboration) was 
launched in 2012, funded by the European Commission, led by CSR Europe and Business in the 
Community and supported by Alliance Boots. It rewards winning partnerships in two different 
categories, small and medium-sized enterprises and large companies in partnership with at least one 
non-business stakeholder. European CSR Award Scheme celebrates CSR excellence, innovation 
and sustainability.  

 

The European CSR Award Scheme winners in 2013 represent the majority of industry sectors 
which demonstrates that all businesses, regardless of sector, are ready and able to play a proactive 
role in addressing current and future sustainability challenges. It shows that while 71.5% of winning 
entrepreneurship initiatives concentrates on community development as a key sustainability issue 
and 44.5% of the projects address the topic of the environment [6].  

 

The selection of topics also shows that entrepreneurship partnerships tend to tackle multiple social 
issues (Tab. 1). There is also an increasing trend in EU to align partnership activities with 
companies’ core business. Such strategies offer more opportunities to create high quality 
sustainable contributions to society, and in return bring value to the business. 

 

Tab. 1. European entrepreneurship winning partnerships in shared value creation 
 

Partnership 
example 

Country / 
Category 

Leading 
company/Non-
business partner 

Innovation and impact – Shared Value Creation 

Construc-
tion 
company 
provides 
water 
infrastru-
cture 

Switzerland / 
With an 
international 
impact 

Holcim Ltd/  
International 
Committee of  
the Red Cross 
(ICRC) 

– It is not a traditional PPP, but a platform for 
skill transfer between one of the world’s most 
important  humanitarian  actors  and  one  of  its  
leading cement manufacturers. 

– Knowledge transfer and societal impact are at 
the core of the project. The relationship is not 
primarily one of financial contributions. 
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Continuation of Tab. 1 

   

– The  partnership  affects  all  levels  of  the  two  
organizations – from the agreement between 
the  Holcim  Group  CEO  and  the  ICRC  
President to the Coordinators based at 
Headquarter level and the technical experts and 
delegations in the countries of operation. 

Consultan-
cy advises 
NGO on 
adoption of 
a business 
model 

Switzerland / 
SME 
category 

Abegglen 
Management 
Consultants AG / 
Swiss Cancer 
Foundation 

 

– This unique platform enables companies to 
actively participate in a public task and assume 
corporate responsibility.  

– Its activities have generated a wider awareness 
of both the Swiss Cancer League and the Swiss 
Cancer Research Foundation. 

– The SCF raises donations and contributions of 
more than CHF 1 million per year that are 
dedicated to selected projects proposed by the 
Swiss Cancer League and the Swiss Cancer 
Research Foundation.  

– More than 30 Swiss companies actively 
participate in the Foundation. With the 
engagement of their company in this public 
cause, more than 11000 employees are in 
contact with cancer prevention and research 
and can decide to personally join the fight 
against cancer themselves. 

Telecomm-
unications 
company 
develops 
program on 
youth 
internet 
safety 

Poland / 
Large 
company 
category  

Orange Polska /  
Nobody’s 
Children 
Foundation 

– The project focused on bringing innovative 
technology to the issue of children’s online 
safety. This involved setting up a new web 
browser for kids, “BEST”, which limits 
content available online and allows program 
staff  to  verify  children’s  activities  on  the  
internet.  

– All manner of methods were used to educate 
and raise awareness – with campaigns, 
publications, websites, e-learning courses and 
educational materials for schools all featuring 
prominently. 

– The project has benefited society as a whole in 
Poland – it received a safe product – as well as 
Orange Polska by building confidence in its 
services. 

Dental care 
company 
provides 
dental 
services 

Bulgaria /  
SME 
category 

“EO DENT” 
Dental Clinic / 
Daily Care Centre 
for Children with 
Disabilities 
“Dobro surce”, 
daily centre for 
adults with 
disabilities, 
Family Type 
Accommodation 

– The project “Chance for Equal Quality of Life 
and Happiness for All” is innovative because it 
provides a new approach for treatment of 
disadvantaged people and an opportunity for 
parents to smile and eat freely.  

– It achieves great results through using mobile 
dental clinics, partners managed to offer modern 
treatment to more people in remote areas.  

– The  project  also  helped  to  improve  the  health  
literacy of the population through free lectures 
on oral health, hygiene, implants etc. 
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Continuation of Tab. 1 

Dental care 
company 
provides 
dental 
services 

Bulgaria /  
SME 
category 

Centre – 1 and 2, 
home for children 
deprived of 
parental care 
“Radost”, social 
educational 
professional 
centre “Knyaz 
Boris I”, 4th 
Special School – 
Boarding house 
“Prof. D. 
Katsarov” 

– Thanks to the partnership of Bredent and 
Dentatehnika with the continuing willingness 
of  EO  Dent  to  further  improve  its  service  
delivery, disadvantaged individuals receive 
free dental implants, improve their nutrition, 
communicative skills and social contacts. It has 
given them greater business security and 
confidence.  

– This project consolidated the positive image of 
EO Dent and its partners as socially 
responsible companies with clear social 
commitments. It increases both the staff 
motivation and the number of patients. 

Engine-
ering 
company 
supports 
applied 
academic 
research 

Croatia /  
SME 
category 

 
 

KONČAR – 
Electrical 
Engineering 
Institute, Inc. / 
Faculty of 
Electrical 
Engineering and 
Computing, 
Mechanical 
Engineering and 
Naval 
Architecture, 
Faculty of 
Chemical 
Engineering and 
Technology 
(University of 
Zagreb) 

– By financing the employment of young 
researchers at the University of Zagreb, 
KONČAR creates long lasting partnerships 
that improve mutual understanding and respect 
between the company, researchers and young 
students/employees. This methodology of work 
results in the type of knowledge and skills 
creation that facilitates solving complex 
technical problems and delivers practical 
products and services which businesses can 
offer customers.  

– By financially supporting doctoral students, 
KONČAR can suggest topics of their theses 
and the field of scientific research they 
conduct. Public funding is also used to 
contribute to the budget of the research. It 
helps to reduce the costs of research and 
encourages the transfer of this existing and 
new knowledge. 

– The three faculties secure this financing of its 
scientific research by offering temporary 
employment positions to doctoral students. In 
addition to that, the academic community 
moves  towards  applied  research  which  serves  
the needs of modern economy and is put into 
practice (e.g. in renewable sources, ICT, nano- 
and hydrogen-technologies).  

Source: [7] 
 

4. Conclusions 
 

The above exciting and pioneering initiative focuses on successful partnerships between business 
and non-business organizations, with particular emphasis on collaborative programs that promote 
sustainability through innovation thus creating shared value. Thereby such smart way to do business 
lays the foundation for Smart economy promotion by increasing a number of educated workers, 
facilitating effective entrepreneurial culture, implementation of the principles of “green economy” 
and ensuring social protection. 
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Анотація. У статті представлена модель аналізу циклічності реструктуризації на виноробних підприємствах 
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явищ на досліджуваних виноробних підприємствах Одеської області. Представлена модель дозволяє: оцінити 
час старту процесів антикризової реструктуризації; виявити тренд зміни фінансових показників, що 
аналізуються; визначити критичні точки, які служать вказівкою на необхідність проведення 
реструктуризації; прогнозувати значення активів підприємства і приймати відповідні управлінські рішення, 
тобто сценарії виходу із кризи (сценарії реструктуризації).  
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Аннотация. В статье представлена модель анализа цикличности реструктуризации на винодельческих 
предприятиях как составляющая имплементации процесса их антикризисной реструктуризации. Исследована 
деятельность винодельческих предприятий Одесской области в 2005-2014 гг. Предложена 
последовательность моделирования анализа кризисных явлений на исследуемых винодельческих предприятиях 
Одесской области. Представленная модель позволяет: оценить время старта процессов антикризисной 
реструктуризации; выявить тренд изменения финансовых показателей, которые анализируются; определить 
критические точки, которые служат указанием на необходимость проведения реструктуризации; 
прогнозировать значения активов предприятия и принимать соответствующие управленческие решения, то 
есть сценарии выхода из кризиса (сценарии реструктуризации). 
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Abstract. The article presents an analysis model of the cyclical nature of restructuring at wineries as a component of 
the implementation of their anti-crisis restructuring process. The activity of wine industry enterprises of the Odessa 
region in 2005–2014 is investigated. The sequence of modeling of the crisis phenomena analysis at the researched wine 
industry enterprises in the Odessa region is proposed. The given model allows: to estimate the time of the start of the 
anti-crisis restructuring processes, to reveal the trend of the analyzed financial indicators changes; to determine the 
critical points that serve as an indication of the need for restructuring; to predict the  enterprise’s assets values and to 
make appropriate management decisions, that is, scenarios for emerging from the crisis (restructuring scenarios). 
 
Keywords: enterprise crisis management; restructuring; modeling of the enterprise crisis analysis. 
 
JEL classification: F300 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. З прискоренням процесів глобалізації 

внутрішнє та зовнішнє бізнес-середовище стає все більш складним та мінливим, що 
призводить до зростання невизначеності при прийняті управлінських рішень щодо напрямків 
подальшого функціонування та розвитку підприємств. Для українських суб’єктів 
господарювання цей процес супроводжується загостренням конкурентної боротьби, втратою 
конкурентних позицій та, як наслідок, появою серйозних проблем в процесі їх діяльності.  
За таких умов збереження і посилення позицій на ринку, зростання ринкової вартості, 
забезпечення фінансової стійкості та підвищення інвестиційної привабливості вітчизняних 
підприємств можливе завдяки реалізації обґрунтованих антикризових перетворень. Висока 
загроза виникнення та розвитку кризових явищ у процесі господарювання підприємств 
обумовлює необхідність запровадження ефективних заходів антикризового управління з 
метою своєчасного реагування на зміни внутрішнього та зовнішнього бізнес-середовища. 
Належне інформаційне, методичне та організаційно-управлінське забезпечення виступає 
важливою передумовою здійснення дієвих антикризових перетворень. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питання антикризового управління 
підприємством є предметом дослідження в працях О. І. Амоші, І. О. Бланка, В. О. Василенка, 
А. П. Градова, А. Г. Грязнової, І. Н. Карпунь, О. В. Коваленко, О. І. Копилюк,  
І. В. Кривов’язюка, Б. І. Кузіна, Л. О. Лігоненко, Е. С. Мінаєва, Л. С. Ситник, Г. М. Тарасюк, 
О. О. Терещенка, Е. А. Уткіна, А. Д. Чернявського, А. М. Штангрета, Г. Б. Юна та ін. 
Теоретико-методичним та практичним аспектам реструктуризації підприємств присвячено 
наукові дослідження А.  С.  Афоніна,  М.  Д.  Аістової,  Є.  А.  Бельтюкова,  Б.  В.  Буркинського,   
Р. Боровецького, А. О. Глєбової, П. Гохана, Г. А. Дорошук, Г. В. Карпінської,  
А. І. Ковальова, Н. В. Лустюк, І. І. Мазура, І. А. Маркіної, Н. А. Москаленко,  
В. П. Нестерчука, І. П. Отенко, Н. В. Семенченко та ін. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на велику 
кількість досліджень щодо зазначеної проблеми, практика господарювання засвідчує 
необхідність перманентного вдосконалення методів та інструментів антикризового управління 
підприємствами, розробки та впровадження антикризових реструктуризаційних заходів у їх 
діяльність. Так, в багатьох дослідженнях [1–8] при побудові моделі реструктуризації 
використовуються такі загальні методи дослідження, як SWOT-аналіз, логістичні засади, які 
надають якісну оцінку необхідності проведення реструктуризації, але не дозволяють кількісно 
розрахувати динаміку наростання або ослаблення кризових явищ на підприємстві та визначити 
момент проведення заходів з реструктуризації. Водночас, кількісні оцінки динаміки кризових 
явищ дозволяють вирішити такі завдання: оцінити інтенсивність кризових явищ; виявити 
напрямок розвитку діяльності підприємства (зростання або падіння ділової активності); 
вибрати початок або точку проведення реструктуризаційних заходів. 

Постановка завдання. Метою статті є розробка моделі циклічності реструктуризації на 
виноробних підприємствах як складової імплементації процесу їх антикризової реструктуризації. 
 Виклад основного матеріалу дослідження. Дія механізму управління антикризовою 
реструктуризацією виноробних підприємств полягає в тому, що в процесі управління 
система (суб’єкт управління), що управляє, ґрунтуючись на об’єктивно існуючих принципах, 
впливає різними методами на керовану систему (об’єкт управління – інноваційна діяльність) 
з тим, щоб забезпечити виконання поставлених цілей інноваційного розвитку [5, c.480].  
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Запропонована модель управління антикризовою реструктуризацією виноробних 
підприємств дозволяє виявити і формалізувати основні взаємозв’язки між ланкою, що 
управляє, і напрямом, об’єктом управління. 

Механізм визначення точки реструктуризації доцільно виробити, використовуючи 
концепцію життєвого циклу підприємства, який дозволяє визначити точки «перелому» в 
діяльності підприємств, причини і антикризові дії. Фази життєвого циклу підприємства 
можна визначати за допомогою аналізу динаміки обсягів виробництва. Досягнення рівноваги 
підприємства, того обсягу виробництва, коли прибуток стає максимальним, вказує на 
необхідність переходу підприємства в нову якість.  Невирішення цієї проблеми –  рух в 
напрямку кризи підприємства.  

На рис. 1 представлена блок-схема послідовності моделювання аналізу кризових явищ 
на досліджуваних виноробних підприємствах Одеської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема послідовності моделювання аналізу кризових явищ на виноробних 
підприємствах (розроблено автором) 

 

Цей алгоритм використовується стосовно кожного з аналізованих підприємств.  
На початку формується основна мета і завдання дослідження динаміки кризових явищ.  

Головною метою є виявлення ефективності проведення антикризової реструктуризації 
і рішення окреслених завдань, які можна вирішити в рамках проведення аналізу динаміки 
діяльності підприємства протягом 8–10 років і більше. Одним із методів проведення такого 
аналізу є метод спектрального і гармонійного аналізу часових рядів динаміки [4, c.200].  

В табл. 1 представлено основні показники діяльності 7 виноробних підприємств 
Одеської області.  

Використання методу 
найменших квадратів (МНК) 

для оцінки динаміки 
кризових явищ 

Формування мети аналізу кризових явищ на 
підприємстві 

Визначення основних показників динаміки кризових явищ  

на підприємстві 

Оцінка динаміки, тимчасових рамок і початку 
кризи на підприємстві 

Спектральний аналіз 
інтенсивності кризових 
явищ на підприємстві 

Гармонійний аналіз 
тимчасових характеристик 
динаміки кризових явищ на 

підприємстві 

Побудова моделі динаміки кризових явищ на підприємстві 

 

Порівняння фактичних значень індикативних показників ефективності проведеної 
реструктуризації з прогнозними значеннями побудованої моделі динаміки кризових явищ 

до проведення заходів реструктуризації  

Перехід до заходів розвитку 

Так, показники покращились Ні, показники погіршились 
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Таблиця 1 
Основні показники діяльності досліджуваних виноробних підприємств Одеської області  

(розраховано автором за даними фінансової звітності) 
Рік 

Назва показника 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приватне акціонерне товариство «Вікторія» 
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг), тис. грн. 31357,1 35538,1 53538,9 71541,0 79102,0 113169,0 104834,0 44811,0 25159,0 33080,0 

Фінансовий результат від операційної 
діяльності, тис. грн. 1180,3 1006,6 2138,5 2423,0 2190,0 4469,0 -145,0 -1862,0 371,0 -975,0 

Чистий фінансовий результат,  
тис. грн. -975,0 45,0 -1862,0 -733,0 3358,0 1413,0 1847,0 1603,9 813,8 885,2 

Грошовий потік (Cash flow), тис. грн. 1354,4 1551,2 2540,6 3245,0 3451,0 5592,0 365,0 -745,0 913,0 -171,0 
Прибуток до вирахування витрат по 
виплаті відсотків, податків і нарахованої 
амортизації (EBITDA), тис. грн. 

1649,5 1744,0 3075,2 3821,0 4228,0 6703,0 953,0 -745,0 1239,0 -171,0 

Приватне акціонерне товариство «Болградський виноробний завод» 
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг), тис. грн. 83470,0 33435,0 19029,6 7639,0 28499,0 26359,0 14600,0 9285,0 23399,0 18091,0 

Фінансовий результат від операційної 
діяльності, тис. грн. -3349,0 1330,7 -131,6 -4793,0 -5117,0 -2381,0 -8202,0 -5717,0 -6231,0 -7741,0 

Чистий фінансовий результат, тис. грн. -3789,0 -1649,6 6084,6 -11344,0 9081,0 -16718,0 -8253,0 -12861,0 -6248,0 -7910,0 
Грошовий потік (Cash flow), тис. грн. -2895,0 -951,4 6784,4 -10653,0 9842,0 -16042,0 -7599,0 -11671,0 -3542,0 -7352,0 
Прибуток до вирахування витрат з 
виплати відсотків, податків і нарахованої 
амортизації (EBITDA), тис. грн. 

-2455,0 -632,5 568,2 -4102,0 -4356,0 -1705,0 -7548,0 -4527,0 -3525,0 -7183,0 

                                                        Приватне акціонерне товариство «Ізмаїльський виноробний завод» 
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг), тис. грн. 18749,5 10453,5 18517,0 41658,0 59935,0 64752,0 62698,0 49061,0 40520,0 34500,0 

Фінансовий результат від операційної 
діяльності, тис. грн. -2109,4 -2574,0 1149,7 376,0 3535,0 -540,0 1928,0 1438,0 2079,0 2775,0 

Чистий фінансовий результат,  
тис. грн. -2182,6 -1614,1 782,3 305,0 440,0 55,0 345,0 273,0 467,0 287,0 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Грошовий потік (Cash flow), тис. грн. -1905,9 -1267,2 1232,4 719,0 1300,0 2257,0 1880,0 1888,0 2162,0 2019,0 
Прибуток до вирахування витрат з 
виплати відсотків, податків і 
нарахованої амортизації (EBITDA), 
тис. грн. 

-1832,7 -2227,1 1599,8 790,0 4395,0 1662,0 3463,0 3053,0 3774,0 4507,0 

Приватне акціонерне товариство «Одесавинпром» 
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг), тис. грн. 59222,0 82812,0 112520,0 144083,0 152846,0 165558,0 150478,0 183592,0 180625,0 173148,0 

Фінансовий результат від 
операційної діяльності, тис. грн. 2171,0 1217,0 5098,0 7502,0 7175,0 13349,0 19063,0 7125,0 23110,0 -2895,0 

Чистий фінансовий результат,  
тис. грн. 977,0 207,0 1642,0 -23354,0 1172,0 5100,0 8061,0 -10893,0 2921,0 -70435,0 

Грошовий потік (Cash-flow), тис. грн. 4130,0 2697,0 3663,0 -19667,0 4836,0 8419,0 12764,0 -5627,0 9574,0 -64278,0 
Прибуток до вирахування витрат по 
виплаті відсотків, податків і 
нарахованої амортизації (EBITDA), 
тис. грн. 

5324,0 3707,0 7119,0 11189,0 10839,0 16668,0 23766,0 12391,0 29763,0 3262,0 

Приватне акціонерне товариство «Одеський завод шампанських вин» 
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг), тис. грн. 

59307,2 72785,4 95582,1 138872,0 56552,0 105742,0 95261,0 101134,0 78883,0 45318,0 

Фінансовий результат від 
операційної діяльності, тис. грн. -6351,0 12223,1 -136,4 -11797,0 -9557,0 -3610,0 -28440,0 -16049,0 -27828,0 -23570,0 

Чистий фінансовий результат,  
тис. грн. 4758,2 -10894,3 5775,6 -13701,0 -9390,0 -4598,0 -37052,0 -19537,0 -27361,0 -23289,0 

Грошовий потік (Cash-flow),  
тис. грн. 7230,2 -7418,3 9175,0 -10147,0 -5057,0 -1287,0 -33052,0 -15317,0 -22423,0 -19501,0 

Прибуток до вирахування витрат по 
виплаті відсотків, податків і 
нарахованої амортизації (EBITDA), 
тис. грн. 

-3879,0 -8747,1 3263,0 -8243,0 -5224,0 -229,0 -24440,0 -11829,0 -22890,0 -19782,0 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приватне акціонерне товариство «Харчовик» 
Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг), 
тис. грн. 

22550,6 36203,8 28129,2 33541,0 55881,0 73394,0 77062,0 59224,0 84673,0 121012,0 

Фінансовий результат від 
операційної діяльності, тис. грн. 550,7 1462,8 900,7 1308,0 961,0 2349,0 1501,0 4262,0 2541,0 4461,0 

Чистий фінансовий результат, тис. 
грн. 185,2 406,8 343,4 415,0 428,0 1580,0 465,0 2391,0 1647,0 3384,0 

Грошовий потік (Cash-flow),  
тис. грн. 485,2 740,8 1310,3 1699,0 1533,0 2865,0 1480,0 3662,0 3305,0 5062,0 

Прибуток до вирахування витрат по 
виплаті відсотків, податків і 
нарахованої амортизації (EBITDA), 
тис. грн. 

850,7 1796,8 1867,6 2592,0 2066,0 3634,0 2516,0 5533,0 4199,0 6139,0 

Приватне акціонерне товариство «Виноградар» 
Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг), 
тис. грн. 

9376,7 12374,5 7920,3 6490,0 11923,0 12126,0 14424,7 10575,1 11832,7 6405,6 

Фінансовий результат від 
операційної діяльності, тис. грн. 554,3 721,0 363,6 550,0 704,0 646,5 289,7 -139,7 534,4 339,7 

Чистий фінансовий результат, тис. 
грн. 391,8 493,3 187,0 338,0 515,0 480,3 449,8 412,5 432,9 222,6 

Грошовий потік (Cash-flow), тис. 
грн. 652,8 756,5 671,7 1218,0 1376,0 1196,0 1021,8 1597,8 1011,2 930,2 

Прибуток до вирахування витрат по 
виплаті відсотків, податків і 
нарахованої амортизації (EBITDA), 
тис. грн. 

815,3 984,2 848,3 1430,0 1565,0 1362,0 861,7 1045,6 1112,7 1047,3 
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Перш ніж перейти до аналізу інтенсивності кризових явищ на підприємстві, необхідно 
проаналізувати динаміку діяльності підприємства за основними показниками. Зупинимося 
більш детально на оцінці динаміки чистого доходу від реалізації продукції (товарів,  робіт,  
послуг). Цей показник є найбільш комплексним для аналізу динаміки кризових явищ на 
підприємстві. 

Основним розрахунковим методом побудови функцій тренду є метод найменших 
квадратів (МНК) [3]. Його сутність полягає в мінімізації суми квадратів відхилень фактичних 
значень функції (фактичного тренду кон’юнктури) від розрахункових значень, що 
обчислюються за теоретичною (передбачуваною, гіпотетичною) функцією тренду.  

Аналіз динаміки чистого доходу від реалізації продукції по всіх семи підприємствах 
на основі МНК представлено в табл. 2. 

 
Таблиця 2 

МНК-аналіз динаміки чистого доходу від реалізації продукції виноробних підприємств, що 
аналізуються (складено автором за результатами МНК-аналізу) 

 

Назва 
підприємства 

Апроксімована 
функція 

Рівень 
достовірності 

моделі (R2) 

Характеристика 
динаміки 

Попередня 
оцінка кількості 

гармонік у 
гармонійній 

моделі кризових 
явищ 

ПАТ «Вікторія» y = -3365,7x2 + 
37224x - 15937 0,67 

Динаміка 
нестабільна, 

зростання до 2010, 
потім падіння з 
вирівнюванням 

наприкінці періоду 

Близький до 
ідеального 
циклу, одна 
гармоніка 

ПАТ 
«Болградський 

виноробний 
завод» 

y = 1547,6x2 - 
21197x + 

83383 
 

 
 

0,64 
 
 

Динаміка нестабільна 
зі загасанням 
відхилень від 

середнього значення 

Ймовірно дві 
гармонійних 
складових – 

цикл зі 
загасанням 

ПАТ 
«Ізмаїльський 
виноробний 

завод» 

y = -1734,7x2 + 
22553x - 1717 0,75 Зростання і падіння 

чергуються 
Ідеальний цикл, 
одна гармоніка 

ПАТ 
«Одесавинпром» 

y = 12711x + 
70579 0,83 

Лінійний ріст 
динаміки з 

невеликими 
відхиленнями від 

середнього значення 

Основний 
лінійний тренд і 

полога 
циклічність 

ПАТ «Одеський 
завод шампан-

ських вин» 

y = -20,507x3 - 
1999,5x2 + 

23325x + 3984 
0,42 Нестабільна динаміка 

Циклічність з 
високою 

амплітудою 

ПАТ 
«Харчовик» 

y = 9266,6x + 
8200,8 0,83 

Лінійний ріст 
динаміки з 

невеликими 
відхиленнями від 

середнього значення 

Основний 
лінійний тренд  

і полога 
циклічність 

ПАТ 
«Виноградар» 

y = -89,07x3 + 
1339,6x2 - 

5307x + 1490 
0,51 Нестабільна динаміка 

Циклічність з 
високою 

амплітудою 
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Наведена оцінка динаміки чистого доходу від реалізації продукції дозволяє перейти 
до моделювання інтенсивності кризових явищ на аналізованих підприємствах на основі 
спектрального і гармонійного аналізу. 

Оцінимо циклічність та гармонійні складові кризових явищ на виноробних 
підприємствах Одеській області.  

Як відомо, кризові процеси мають інерційну складову на будь-який екзогенний 
(зовнішній) вплив. Це пов’язано з тим, що взаємодії в економічних системах розповсюд-
жуються хвилеподібно. Ендогенні взаємодії також мають хвилеву природу. Тому, при 
розробці довготривалої стратегії антикризової реструктуризації (а саме на довгих 
тимчасових відрізках виявляються економічні хвилі), необхідно отримати дані про довжину 
та частоту кризових циклів, що дає можливість коригування прогнозу динаміки економічних 
показників розвитку. 

Для подібних оцінок необхідне проведення гармонійного та спектрального аналізу 
динаміки, основним завданням якого є:  
– встановлення наявності або відсутності циклічних коливань; 
– визначення характеристики циклічних процесів (довжина хвилі, частота хвилі) – 

спектральний аналіз; 
– визначення наявності і характеристик гармонійних складових (кількість гармонік, 

характер накладання хвиль) – гармонійний аналіз. 
Усі тимчасові ряди оброблялися методом спектрального аналізу, який будемо 

використовувати при дослідженнях.  
Спектральний аналіз засновано на використанні функції, яка характеризує розподіл 

частки дисперсії тимчасового ряду, циклічної складової, що вноситься по частотах її 
гармонік.  Частота –  величина,  яка зворотна періоду коливань.  Наприклад,  тренд є 
неперіодичною складовою і має нескінченний період, отже, і нульову частоту. Сезонним 
змінам з періодом 12 місяців відповідає складова з частотою 1/12 [3; 4].  

Економічні явища можуть характеризуватися повільними або швидкими змінами.  
У першому випадку їм ставлять у відповідність низькі частоти, а в другому – високі.  

Використання методів спектрального аналізу в економічних дослідженнях є 
можливим тільки для стаціонарних рядів, тобто у яких імовірнісні характеристики не 
змінюються з перебігом часом. Спектральний аналіз стаціонарних процесів засновано на 
застосуванні перетворення Фур’є до автоковаріацій. У результаті виходить спектральна 
функція, яка відображає залежність дисперсії процесу від частот гармонік його складових. 
Але на практиці отримати безперервну реалізацію процесу неможливо. Тому оцінюють не 
спектр, а спектральну щільність, тобто зміна спектральної функції на деякій смузі частот. 
Для оцінки спектральної щільності користуються дискретним перетворенням Фур’є. 

Спектральною щільністю функції називається величина амплітуди гармоніки залежно 
від її періоду. Чим більше амплітуда (спектр) даної гармоніки, тим сильніше у використаній 
функції присутні коливання з цим періодом. 

Спектральний і гармонійний аналіз чистого доходу від реалізації продукції був 
проведений для всіх семи підприємств. Для ілюстрації проведеного аналізу наведемо 
розрахунок по ПАТ «Вікторія».  

На рис. 2 наведена графічна інтерпретація спектрального аналізу моделі динаміки 
чистого доходу від реалізації продукції ПАТ «Вікторія» в 2005–2014 рр. 

Дані рис. 2 вказують на чітко виражену циклічність. Підприємство знаходиться в 
кризовому стані, в мінімальній точці динаміки об’ємного показника. 

На рис. 3 наведена графічна інтерпретація гармонійного аналізу моделі динаміки 
чистого доходу від реалізації продукції ПАТ «Вікторія» в 2005–2014 рр. 

У загальному вигляді, вихідний часовий ряд динаміки обсягів реалізованої продукції 
виноробних підприємств України може бути представлений у вигляді кінцевого ряду Фур’є: 
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де y – обсяг реалізованої продукції виноробних підприємств в n-й рік; 
к – кількість спостережень; 
n – номер року. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Сингулярний спектральний аналіз динаміки чистого доходу від 
реалізації продукції ПАТ «Вікторія» у 2005–2014 рр.  (побудовано  

автором за допомогою програми AttesStat) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Гармонійний аналіз моделі динаміки чистого доходу від 
реалізації продукції ПАТ «Вікторія» в 2005–2014 рр. (побудовано 

автором за допомогою програми AttesStat) 
 
Дані рис. 3 вказують, що довжина хвилі – 10 років, середнє значення показника –  

2651 тис. грн., початок кризи – 2010 рік, роки мінімальних значень чистого доходу від 
реалізації продукції – 2005, 2014 рр. 

Далі аналіз був проведений для інших підприємств. Результати аналізу представлені в 
табл. 3. 

У стовпці 3 табл. 3 наведено апроксимовані функції динаміки обсягів реалізованої 
продукції для кожного підприємства. В цілому, довжина циклу практично у всіх підприємств 
збігається з тривалістю циклу в усьому виноробному виробництві України – 10 років. Однак 
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у трьох підприємств цикл довший на 1–2  роки,  що з одного боку вказує на їх велику 
стійкість, а, з іншого, на меншу сприйнятливість до змін. Якщо порівняти довжину циклу в 
виноробному виробництві (10 років) з довжиною ділового циклу України (7,5 років), то 
можна зробити висновок про більш стійке положення підгалузі порівняно з іншими 
секторами економіки. 

Проведені розрахунки дозволили також виявити точки перетину динаміки обсягів 
реалізованої продукції для кожного підприємства, що дає можливість визначити початок і 
кінець настання кризових явищ на підприємстві. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Проведена оцінка циклічності 
реструктуризації виноробних підприємств за 2005–2014 рр. показує, що в динаміці обсягів 
реалізованої продукції виноробних підприємств України в 2005–2014 рр. спостерігається 
циклічність двох типів:  більш ніж 10-річна хвиля повного циклу і 2-х-річний «шум»  
динаміки. Порівняння динаміки реалізованої продукції виноробних підприємств України і 
циклів загальнонаціональної ділової активності (трохи більше 7-ми років), а також 
циклічність інших галузей економіки України, дає можливість зробити висновок про те, що 
активність у виноробній галузі більш стійка, ніж в більшості галузей економіки України. 
Виходячи з числових характеристик аналізу циклічності динаміки показника обсягу 
реалізованої продукції, криза у виноробній галузі почалася в 2011 році й триватиме в такій 
динаміці до кінця 2017 року.  

Запропонована модель дозволяє:  
– оцінити час старту процесів антикризової реструктуризації;  
– виявити тренд зміни фінансових показників, що аналізуються;  
– визначити критичні точки, які служать вказівкою на необхідність проведення 

реструктуризації і вибору стратегії в глобальному конкурентному середовищі як 
динамічної нелінійної системи;  

– прогнозувати значення активів підприємства і приймати відповідні управлінські рішення, 
тобто сценарії виходу з кризи (сценарії реструктуризації).  

 
 

 



 

 

Таблиця 3 
Спектральний і гармонійний аналіз чистого доходу від реалізації продукції виноробних підприємств (складено автором) 

 

Назва підприємства 
Наявність і 

характеристика 
циклічності 

Форма рівняння апроксимації циклічності 
Довжина 

хвилі 
(років) 

Початок 
кризи 
(рік) 

Кінець 
депресії 
(рік міні-
мальних 
значень 
обсягів 

продажу) 

Величина 
достовірно-

сті 

1 2 3 4 5 6 7 
ПАТ «Вікторія» Чітко виражена 

циклічність.  
Підприємство 
знаходиться в 
кризовому стані, в 
мінімальній точці 
динаміки об’ємного 
показника. 

 10 2010 2014 0,95 

ПАТ «Болградський 
виноробний завод» 

Чітко виражена 
циклічність. 
Циклічність загасає, 
довжина хвилі 
збільшується. 
Підприємство 
знаходиться в 
передкризовому 
стані. 

 11 2005, 
2015 

2010 0,95 

ПАТ «Ізмаїльський 
виноробний завод» 
 

 

Чітко виражена 
циклічність з 
високою 
амплітудою, самою 
довгостроковою 
довжиною хвилі у 
сукупності  

 12 2011 2006 0,95 

10
2sin15685,75

10
2cos34768,7438143,262 knkny pp

--=

10
2sin26,10297

10
2cos99,1027097,14543 knkny pp

++=

10
2sin45,21021

10
2cos66,1405560,25287 knkny pp

--=

34 ISSN
 2313-4569     Вісник соціально-економічних дослідж

ень, №
 1 (62), 2017 



 

 

Продовження табл. 3 
1 2 3 4 5 6 7 

ПАТ «Одесавинпром» Чітко виражена 
циклічність з 
характерним 
зростанням обсягів 
виробництва 

 10 2011 2004- 
2005 

0,95 

ПАТ «Одеський завод 
шампанських вин» 

Чітко виражена 
циклічність з 
загасанням 
динаміки 
виробництва в 
останні 2–3 роки 

 10 2009 2005, 2014 0,95 

ПАТ «Харчовик» Чітко виражена 
циклічність з 
постійним 
зростанням обсягів 
виробництва. В 
динаміці наявні три 
складові – лінійне 
зростання, 
циклічність і 
розширення 
амплітуди 
циклічності до кінця 
аналізованого 
періоду. 

 12 2000, 
2012 

2006 0,95 

Приватне акціонерне 
товариство «Виноградар» 

Чітко виражена 
нестійка циклічність 

 10 2011 2006, 2016 0,95 

 

10
2sin45,21021

10
2cos66,1405560,25287 knkny pp

--=

10
2sin76,3737

10
2cos47,2051224,20850 knkny pp

--=

10
2sin2,25674

10
2cos48,1246912,28542 knkny pp

-+=

10
2sin22,1846

10
2cos49,64613,1956 knkny pp

--=
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Формування інноваційної 
інфраструктури, що забезпечує надання допомоги науковцям, інноваторам та підприємствам 
по всьому ланцюгу інноваційного процесу – від створення ідеї, її перетворення в інновацію й 
до впровадження вітчизняними підприємствами є основою підвищення інноваційної 
активності підприємств, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на 
світовому ринку та економічного зростання країни. 

Водночас, в Україні інноваційна інфраструктура досі не розвинена. Аналіз 
законодавства з питань регулювання діяльності суб’єктів інноваційної   інфраструктури 
свідчить про його недосконалість, фрагментарність, що стримує становлення ефективної 
вітчизняної інноваційної інфраструктури. Така ситуація обумовлює необхідність розробки 
дієвих програм формування й розвитку організаційно-інфраструктурного забезпечення 
інноваційно-технологічного розвитку країни. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. В економічній літературі велика увага 
приділяється розгляду проблем інноваційного розвитку і функціонування інноваційної 
інфраструктури. Нині вітчизняні науковці активно проводять дослідження основ формування 
інноваційної інфраструктури, про що свідчать праці О. Амоші, Г. Андрощука, Ю. Бажала,  
В. Буторіної [6, c.107–111], А. Гальчинського, В. Гейця, М. Гороховської, О. Довгаль,  
С. Ілляшенко, В. Лохова [5, c.31–35], А. Мазура [4, c.59–72], М. Онопрієнко, В. Семиноженка [9], 
В. Соловйова, Л. Федулової, А. Чухна та інших вчених. Проте попри низку досліджень 
теоретико-методичних та економічних аспектів розвитку інноваційної інфраструктури, 
важливим залишається аналіз реального стану її функціонування, проблеми і можливості 
удосконалення. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на 
глибину проведених теоретичних та практичних досліджень, недосформованість та слабкий 
розвиток сучасної інноваційної інфраструктури в Україні залишає ще низку недосліджених 
проблем. Зокрема детальнішого дослідження потребують питання особливостей 
функціонування інноваційної інфраструктури як однієї з підсистем не лише національної, а й 
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регіональної інноваційної системи, а також проблеми ефективної діяльності всіх елементів 
інноваційної інфраструктури на різних рівнях. Насамперед важливо визначити протиріччя в 
різних законодавчих та підзаконних актах щодо означення інноваційної інфраструктури, 
наскільки ефективно в Україні діють методи державного регулювання формування 
організаційно-інфраструктурного забезпечення інноваційного прогресу, а також причини, які 
породжують диспропорції між плановими та реальними показниками розвитку інноваційної 
інфраструктури.  

Постановка завдання. Метою статті є аналіз реального стану та проблем 
формування та функціонування інноваційної інфраструктури України відповідно до 
існуючих державних програм і стратегій, а також виявлення особливостей реалізації 
механізму організаційно-інфраструктурного забезпечення інноваційно-технологічного 
розвитку національної економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Порядок створення й діяльності окремих 
елементів інноваційної інфраструктури визначається низкою законів України («Про 
інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Про 
спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків», «Про наукові парки», 
«Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», 
«Про науковий парк «Київська політехніка» та ін.).  

Питання формування інноваційної інфраструктури також регулюють цільові державні 
програми. Зокрема, 2007 року Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію Державної 
цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури на  
2008–2012 роки» [1]. Вона передбачала розбудову інноваційної інфраструктури із 
забезпеченням необхідного фінансового та науково-технологічного супроводу. Відповідно, у 
рамках її дії виникла необхідність формування нормативної бази для створення 
технологічних парків як однієї із ключових структур такої інфраструктури.  

Передбачалося, що виконання цієї Програми дозволить: оптимізувати систему 
державного регулювання діяльності технологічних парків у частині визначення їх як 
регіонально-галузевих інноваційних утворень; забезпечити розвиток мережі нових елементів 
інноваційної інфраструктури (інноваційних центрів, наукових парків, центрів трансферу 
технологій, регіональних інноваційних кластерів, інноваційних бізнес-інкубаторів, банків 
технологічної інформації тощо).  З цією метою мали створити:  близько 335  елементів 
інфраструктури,  завдяки чому буде створено понад 10  тис.  нових робочих місць для 
висококваліфікованих фахівців; збільшити до 10 тис. одиниць кількість суб’єктів  
малого підприємництва, які реалізують інновації; підвищити не менш як на 5% інноваційну 
активність промислових підприємств; збільшити обсяги виробництва інноваційної  
продукції на 20%; залучити близько 7 млрд. грн. інвестицій для реалізації інноваційних 
проектів. 

Проте, незважаючи на амбітні плани, задекларовані у цьому документі, істотних 
зрушень у формуванні інфраструктури не відбулося, тому в 2008 році Кабінет Міністрів 
України доповнив існуючу програму, уточнивши стратегічні цілі та обсяги державних 
видатків на розвиток інноваційної інфраструктури. Через це, 14 червня 2008 року уряд 
країни прийняв постанову про затвердження Державної цільової економічної програми 
«Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009–2013 роки», метою якої було 
формування в 2009–2013 роках в Україні інноваційної інфраструктури, здатної забезпечити 
ефективне використання вітчизняного науково-технічного потенціалу, підвищення рівня 
інноваційності та конкурентоспроможності національної економіки [2]. 

У цій програмі передбачається, що розвиток інноваційної інфраструктури в Україні 
може здійснюватися такими шляхами:  
– збереження існуючого підходу до розвитку інноваційної інфраструктури;  
– розвиток фінансово-економічної підсистеми інноваційної інфраструктури як недостатньо 

розвиненої; 
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– розвиток виробничо-технологічної підсистеми інноваційної інфраструктури з поступовим 
впровадженням окремих елементів фінансово-економічної підсистеми.  

Водночас стратегічні цілі залишаються такими, як і в попередній Програмі 
інноваційного розвитку України у 2008–2012 роках.  

Представниками держави, які виступили замовниками цієї цільової програми, на 
момент її підписання були Держінформнауки (нині – Державне агентство з питань 
електронного уряду) та МОНмолодьспорту (сьогодні це Міністерство освіти і науки та 
Міністерство молоді та спорту України). 

Фінансування Програми здійснювалося за рахунок коштів державного і місцевих 
бюджетів, а також інвестицій підприємств та організацій, грантів міжнародних організацій. 
Орієнтовний обсяг необхідних для реалізації цієї Програми фінансових ресурсів визначено 
на рівні близько 257 млн. грн., у тому числі за рахунок коштів державного бюджету близько 
103,92 млн. грн. [2]. 

До реалізації положень Програми було залучено: Мінпромполітики (у період до 
реорганізації), Мінагрополітики, МОН, Мінтрансзв’язку, Держінвестицій, Фонд державного 
майна, Мінпаливенерго, Рада Міністрів АРК, Київська та Севастопольська міські 
держадміністрації, Мінфін, НАНУ, Мінекономіки. 

На момент набуття чинності програми в 2010 р.  в Україні уже функціонувала певна 
кількість бізнес-інкубаторів: 12 – в Києві, 9 – в Одесі й по кілька в інших регіонах. Загалом 
працювали 24 інноваційні центри, 28 науково-навчальних центрів, 11 інноваційних бізнес-
інкубаторів, 5 центрів інновацій і трансферу технологій, 23 центри комерційної 
інтелектуальної власності, 21 науково-впроваджувальне підприємство, 19 регіональних 
центрів науково-технічної та економічної інформації, 10 інноваційно-технологічних 
кластерів. Крім того, було сформовано 255 інноваційних фондів, значна частина яких (69% 
від загальної кількості) зосереджувалася в Києві, де також діяла переважна більшість 
венчурних фондів [3]. 

Стосовно технологічних парків в Україні, вони фактично розпочали діяти наприкінці 
2000 р., проте їх кількість не була достатньою для реалізації інноваційної стратегії  
розвитку національної економіки. Відтак, у 2007 р. з восьми зареєстрованих технопарків 
реально працювали чотири («Інститут монокристалів», «Інститут електрозварювання  
ім. Є. О. Патона», «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна 
техніка», «Вуглемаш»), хоча у 2010 р. їх налічувалось 16 і лише половина з них була діючою. 
Така ситуація спричинена зміною нормативно-правового режиму діяльності технопарків, що 
стало перешкодою у прийнятті нових проектів, що позначилося скороченням державної 
підтримки проектів технопарків з 2005 року «Напівпровідникові технології і матеріали, 
оптоелектроніка та сенсорна техніка» та інші 5 діючих технопарків наростили обсяг 
реалізованої інноваційної продукції за 2004–2009 рр. у 3,4 рази [4].  

За оцінками фахівців технопарку «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» у 
2000–2007 рр. інноваційна продукція технопарків становила 6–10% всієї інноваційної 
продукції української промисловості, тоді як у 2001 р. – всього 1,1%, а в 2009 р. знову 
знизилася до 1,6%. У зазначений період на одну гривню державної підтримки випускали  
6–18,5 гривні інноваційної продукції. Позитивне сальдо зовнішньоекономічної діяльності 
технопарків у 2000–2007 рр. складало 216 млн. грн. [5]. 

У рамках виконання інноваційних проектів технологічних парків у 2000–2009 роках 
обсяг реалізованої інноваційної продукції становить 12,17 млрд. грн., однак у 2009 р. 
загальний обсяг реалізованої інноваційної продукції зменшився порівняно з попереднім 
роком на 509,79 млн. грн. Динаміка зменшення ефективності діяльності технологічних 
парків і скорочення обсягів реалізованої інноваційної продукції свідчить про зменшення 
державної підтримки технологічних парків. 

Водночас в Україні функціонували венчурні фонди, які не виявляли класичних ознак 
«ризикового капіталу», спрямовуючи свої ресурси головним чином на реалізацію та 
фінансову підтримку традиційних інвестиційних проектів. Оскільки жоден венчурний фонд 
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не інвестував у розвиток перспективних високих технологій. Причини цього криються у 
неналежному законодавчому забезпеченні як інноваційної діяльності, так і венчурного 
фінансування. Насамперед це пов’язано з відсутністю закону про венчурний бізнес та 
механізму його функціонування в Україні [6, с.111]. 

Україна також почала здійснювати перші кроки у сфері трансферу технологій. З цією 
метою у 2004 р. створили два спільні центри передачі технологій з країнами Сходу: 
В’єтнамсько-український центр співробітництва у галузі науки і технологій в’єтнамської 
академії наук України та Корейсько-український Центр співробітництва у галузі 
промислових технологій за участю національної академії наук України,  міністерства 
торгівлі, промисловості та енергетики республіки коре та корейського інституту 
промислових  технологій (KITECH) республіки Корея. Базовою установою для обох Центрів 
було визначено інститут електрозварювання ім.  Є.  О.  Патона.  Разом з тим,  було створено 
міжнародний центр передачі технологій та індустріальну базу досліджень та розвитку  
НПН України у м. Цзясин [7]. 

Проте, незважаючи на планові результати виконання основних завдань Програми –
створити до 400 нових елементів інноваційної інфраструктури (табл. 1), у 2010–2013 рр. 
майже не змінилася чисельність суб’єктів малого підприємництва, що реалізують 
інноваційні проекти, адже питома вага малих підприємств, які займалися професійною, 
науково-технічною діяльністю, зросла не істотно – від 97,1 до 97,6% від загальної кількості 
підприємств, зайнятими у цій сфері. Більше того, це вплинуло на обсяг реалізованих послуг з 
наукових досліджень і розробок, які у фактичних цінах теж збільшилися не суттєво –  
з 4630,1 млн. грн. до 4921,9 млн. грн., відповідно у 2010 р. та 2013 р. [8; 9]. 

 
Таблиця 1 

Заплановані результати створення об’єктів інноваційної інфраструктури Програми 
«Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009–2013 роки»  

(узагальнено автором за даними [2]) 
 

Об’єкти інфраструктури Кількість 
Центри науково-технічної та економічної інформації 7 
Інноваційно-аналітичні бізнес-центри європейського 
типу 

7 

Демонстраційні центри 20 

Державна система 
інформаційно-
консультаційної 
підтримки інноваційної 
діяльності Регіональні контрактні пункти зі співпраці з країнами-

членами ЄС та іншими країнами у сфері науки і 
технологій 

10 

Підрозділи з питань інтелектуальної власності 20 
Підрозділи з питань інтелектуальної  з розширеннями 
функціями 

25 

Бізнес-інкубатори 10 
Науково-виробничо-інноваційно-інвестиційні 
комплекси 

20 

Система 
інфраструктурного 
забезпечення 
інноваційної діяльності 
у вищих навчальних 
закладах 

Підрозділи, що надають початкову допомогу з 
підготовки та впровадження інновацій 

25 

Центри трансферу технологій 25 
Підрозділи, що проводять моніторинг результатів 
наукових досліджень та впроваджують їх на ринок 
інтелектуальної власності 

15 
Інноваційна 
інфраструктура за 
участю наукових 
установ  

Бізнес-парки у наукових установах 25 
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Продовження табл. 1 
Небанківські фінансово-кредитні установи  2 
Венчурні фонди 1 

Інфраструктура 
фінансового 
забезпечення 
інноваційної діяльності Інноваційно-інвестиційні фонди другого рівня 1 

Підрозділи некомерційного партнерства 25 
Інноваційно-технологічні кластери 25 

Регіональна система 
забезпечення 
інноваційної діяльності Громадські ради обласних, міських держадміністрацій 27 

 
З іншого боку, оптимістичними для авторів цієї Програми виявилися показники 

підвищення інноваційної активності суб’єктів господарювання: кількість українських 
інноваційно активних промислових підприємств у 2013 р. становила 1715 (16,8% від 
загальної кількості промислових підприємств, тоді, як у 2009 р. – 12,8%, у 2014 р. – 16,1%). 
Кількість підприємств, які впроваджували інновації у свою діяльність, у 2013 р. склала 1312 
(13,6% проти 10,7% у 2009 р.), а тих, що реалізовували інноваційну продукцію – 1031. 

Сприятливою для розвитку є динаміка обсягу інноваційних витрат у промисловості:  
у 2010 р. – 8045,5 млн. грн., у 2013 р. – 9562,6 млн. грн. (у фактичних цінах), частка 
залучених ресурсів – 27,1%. Як наслідок, обсяг реалізованої інноваційної продукції без 
урахування індексу цін за 2009–2013 рр. зріс лише на 14,2% (з 31432,3 до 35891,6 млн. грн.), 
хоча питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової скорочувалася:  
у 2009 р. становила 4,8%, у 2013 р. – 3,3%, а у 2014 р. – усього 2,5% [8; 9]. 

На момент закінчення дії Програми у регіонах України було створено значну кількість 
об’єктів інноваційної інфраструктури різного спрямування (рис. 1). У 2010–2013 рр. було 
проведено досить серйозний обсяг роботи щодо створення об’єктів інноваційної 
інфраструктури.  

Зокрема, у Львівській області проводилася робота зі створення інформаційно-
інноваційно-освітньо-просвітницького консорціуму (кластеру) як функціональної структури 
регіонального центру науково-технічної і економічної інформації. Також у Львівській 
політехніці в 2013 р. розпочав свою роботу Інноваційний офіс. Львівська міська рада разом з 
Інститутом міста і представниками бізнесу створили Львівський центр інновацій з метою 
стимулювання впровадження та використання нових технологій. 

В Івано-Франківській області також проводили роботу зі створення інноваційної 
інфраструктури, зокрема індустріальних парків, приміром визначено Калушську і Долинську 
промислові зони. Були створені робочі групи для побудови індустріальних парків на 
територіях Хриплинської (територія Івано-Франківської міської ради), Коломийської та 
Рожнятівської промислових зон.  

Також у вересні 2013 року розпочав роботу бізнес-інкубатор, сформований на базі 
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Також звітного 
року в Дніпропетровському регіоні на базі (сайті) «Криворізького ресурсного центру» 
запрацював «Віртуальний бізнес-інкубатор» [10]. 

Втім,  більшість створених технологічних парків зосереджуються у м.  Київ.  Це,  
зокрема, технологічний парк «Київська політехніка», сформований на базі Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут»; «Напівпровідникові 
технології й матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка» при Інституті фізики 
напівпровідників ім.  В.  Є.  Лашкарьова,  «Інституті електрозварювання ім.  Є.  О.  Патона»;  
«Агротехнопарк» при Національному університеті харчових технологій, а також технопарки 
«Інтелектуальні інформаційні технології», «Укрінфотех» і «Інститут технічної теплофізики» 
при НАН України, «Інститут технічної теплофізики».  

Разом з цим у Києві укладено угоду про співпрацю між Київською МДА, Торгово-
промисловою палатою України та Міжнародним благодійним фондом «Сід Форум Україна». 
У рамках угоди відкрито Київський інноваційний інкубатор «iHub», де молодим 
підприємцям та Start-Up компаніям для розвитку їхнього бізнесу для надання спеціально 
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обладнані приміщення та майно. Станом на кінець 2013 р. свої проекти розвивали 15 Start-Up 
компаній, автори ще 10 проектів стали віртуальними резидентами інкубатору. У планах 
державної та регіональної влади залишається реалізація проекту інноваційного парку  
Bionic iHub, що дозволить створити до 20 тис. робочих місць [10]. Проте серед загальної 
кількості, яка зареєстрована в Україні реально діють лише Білоцерківський, Славутицький, 
Хмельницький, Сімферопольський, Львівський, Полтавський, Івано-Франківський бізнес-
інкубатори. 
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Рис. 1. Кількість створених об’єктів інноваційної інфраструктури відповідно до  

Програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009–2013 роки» 
(побудовано автором за даними [10]) 

 
Крім того, було сформовано чималу кількість венчурних фондів, що зумовлено 

особливостями національного законодавства, відповідно до якого венчурні фонди віднесено 
до інститутів спільного інвестування (ІСІ). Однак їхня діяльність фактично не була пов’язана 
з інноваційною сферою. Так, якщо у 2003 р. в Україні налічувалося всього шість ІСІ, три із 
яких були венчурними фондами, то у 2008 р. інститутів спільного інвестування було 888, із 
яких 636 (71,6%) – венчурні фонди [11].  

Після світової кризи 2008–2009 рр. загальна кількість українських ІСІ продовжує 
збільшуватися, хоч і не такими високими темпами. Лише у 2014 р. загальна кількість 
українських ІСІ дещо зменшилася і, за даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, 
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станом на кінець 2014 р. кількість ІСІ в Україні склала 1188, при цьому 1006 із них, тобто 
майже 85%, – це безпосередньо венчурні фонди (для порівняння, в країнах Європи діяло 
лише 298 фондів) [11]. Причому переважна більшість українських венчурних фондів не 
здійснювала фінансування інноваційної діяльності, а була зосереджено виключно у секторі 
будівництва та операційної діяльності. 

Водночас усіх основних очікуваних результатів реалізації Державної цільової 
програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009–2013 роки» не вдалося 
досягнути головним чином через її фінансування, яке здійснювалось не в повному обсязі.  
У результаті чого належним чином не функціонує ключова виробничо-технологічна 
підсистема інноваційної інфраструктури. 

Проте, незважаючи на непогані показники створення елементів (об’єктів) 
інноваційної інфраструктури, комплексний її розвиток стримує низка проблем. Насамперед, 
формування дієвої інфраструктури гальмується спадом національної економіки, низкою 
конкурентоспроможністю вітчизняних виробників, нерозвиненістю внутрішнього ринку, 
неефективністю трансферу технологій, відтік висококваліфікованого інтелектуального 
капіталу (інноваторів), а також невиконанням проголошених державою у нормативно-
правових актах завдань щодо інноваційного розвитку країни.  

Остання причина вважається чи не однією з найважливіших, оскільки між різними 
законодавчими та підзаконними актами у сфері інноваційної діяльності та розвитку 
інноваційної інфраструктури немає послідовності та змістовної узгодженості. В різних 
нормативних актах визначено перелік елементів інноваційної інфраструктури, до якого 
входять: державні інноваційні фінансово-кредитні установи, венчурні компанії та фонди, 
зони інтенсивного науково-технічного розвитку (технополіси), соціотехнополіси, 
технологічні парки, наукові парки, інноваційні центри, бізнес-інкубатори (інноваційні, 
технологічні), центри високих інформаційних технологій, центри трансферу технологій, 
регіональні інноваційні кластери, бізнес-центри, консалтингові центри, інформаційні мережі 
науково-технічної інформації та інші. Хоча для значної їх частини не визначені ні змісту, ні 
порядку створення, особливостей діяльності та механізми державного регулювання, що 
ускладнює створення інноваційної інфраструктури в Україні. 

До того ж, ефективність державної політики щодо формування та розвитку 
інноваційної інфраструктури знижується загалом внаслідок її безсистемності, неналежної 
обґрунтованості, відсутності чіткого розмежування   завдань між центральними і місцевими 
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, нескоординованості їх 
діяльності, відсутності  міжгалузевих та міжрегіональних зв’язків. Крім зазначеного, пропри 
зусилля держави, досі проблемами розвитку інноваційної інфраструктури залишаються 
також: 
– недосконалість законодавчих, зокрема щодо визначення ефективних форм 

стимулювання залучення інвестицій, необхідних для формування об’єктів інноваційної 
інфраструктури, а також їх ресурсного забезпечення шляхом звільнення від сплати 
ввізного мита на устаткування, обладнання та комплектуючих до них матеріалів; 

– відсутність механізму договірно-правових відносин у частині регулювання питань 
використання земельних ділянок державної і комунальної власності, на яких можуть бути 
створені нові форми інноваційної інфраструктури; 

– відсутність чіткого переліку видів діяльності,  які доцільно вести,  використовуючи  нові 
форм інноваційної інфраструктури; 

– недосконалість механізмів у сфері передачі інноваційних продуктів і технологій 
вітчизняним промисловим підприємствам; 

– недостатнє стимулювання підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності, активізації 
залучення інвестицій для розвитку інноваційної інфраструктури, у тому числі через 
використання моделі державно-приватного партнерства; 

– недосконалість кадрового потенціалу з інноваційного менеджменту, зокрема на 
урядовому рівні.  
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Разом з тим, найбільшою проблемою інноваційного розвитку України є те, що у 
рамках державних програм розвиток інноваційної інфраструктури не визначено як окрему 
проблему, їх заходи спрямовані на створення окремих інноваційних структур. Зважаючи на 
це, важливими завданнями залишаються упорядкування діяльності існуючих об’єктів 
інноваційної інфраструктури та координація процесів створення і розвитку нових установ, їх 
організаційне та методичне забезпечення. Для мотивації бізнесу до ведення інноваційної 
діяльності необхідно створювати прийнятні правові, економічні, податкові та інші 
механізми, які б сприяли розвитку інноваційної інфраструктури. Щоб забезпечити 
формування інноваційного середовища необхідно налагодити тісне співробітництво між 
державою, безпосередньо зацікавленою в зростанні інновацій, що підвищують соціально-
економічне благополуччя населення і країни загалом, освітою в особі вищих навчальних 
закладів та закладами науки, що виступають як джерело інноваційних ідей, та бізнесом, 
зацікавленим у фінансуванні інноваційних розробок та їх імплементації у власну  
діяльність. 

Висновки і перспективи подальших розробок. З огляду на низку існуючих  
проблем формування та функціонування інноваційної інфраструктури в Україні, стан 
організаційно-інфраструктурного забезпечення інноваційно-технологічного розвитку 
національної економіки складно назвати задовільним. Тому для забезпечення формування 
інноваційного середовища необхідно налагодити тісне співробітництво між державою, 
безпосередньо зацікавленою в створенні та поширенні інновацій, що підвищують соціально-
економічне благополуччя населення і країни загалом, освітою в особі вищих навчальних 
закладів та закладами науки, що виступають як джерело інноваційних ідей, та бізнесом, 
зацікавленим у фінансування інноваційних розробок та їх імплементацією у власну 
діяльність. Для мотивації підприємницького сектору до ведення інноваційної діяльності 
необхідно створювати прийнятні правові, економічні, податкові та інші механізми, що б 
сприяли розвитку інноваційної інфраструктури. Тому це питання потребує детальнішого 
вивчення та удосконалення з метою підвищення ефективності державного регулювання 
інноваційного розвитку економіки України. 
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Abstract. According to scenarios of recreational development forecasting the tools of the regulatory influence on the 
recreational industry, in particular the formation of the equilibrated recreational development program within the 
socio-economic changes at the territorial level are proposed in the article. Theoretical foundations of sustainable 
development conceptual factors analysis are generalized, relevant to recreation as an object of research. The 
regulatory policy in the recreational sphere is presented in the context of such priorities as: coordination and 
promotion of recreation at the national level; providing institutional support of small recreation businesses 
development etc. The regimes of stimulation and restrictions, particularly under the integrated forecasting scenario – 
the regime of promoting innovative and socially and environmentally directed recreational activities are considered. 
 
Keywords: recreation; state forecasting; equilibrium; economic regulation; tools; program development; scenario. 
 
JEL classification: E270; L830 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз концептуальних, програмних 
та законодавчих документів, які відображають національно-економічні тенденції в галузі 
відпочинку, туризму, оздоровчо-лікувальної діяльності й аспектів спортивного життя 
населення України доводить факт того, що саме рекреація (як процес відновлення, 
передусім, через відпочинок) не одержала належної уваги та, відповідно, розглядається як 
щось другорядне, поряд з іншими соціально-економічними галузями. Йдеться, насамперед, 
про Закони України «Про туризм», «Про курорти», «Про фізичну культуру і спорт». 
Окремий же законопроект про рекреацію відсутній. У перерахованих вище законах рекреація 
представлена переважно як адитивний чинник до туризму та курортів, чим применшується, 
принаймні, її медико-відновлювальна функція. Аналогічна тенденція зберігається в 
«Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року»: рекреація фігурує як 
ресурсний чинник і загалом використовується як фон для туризму. При цьому беззаперечним 
є те, що туризм, дійсно, є одним із головних чинників економічного розвитку, про що 
свідчить проголошення поточного 2017 року роком туризму в світі та, зокрема, в Україні.  
У свою чергу рекреація є хоч і пов’язаною в більшості випадків з туризмом,  проте 
самодостатньою галуззю та більш широко – соціально-економічною та природно-
екологічною сферою, що й із погляду економіки має велике значення для суспільства. Тобто 
питання рекреаційного розвитку за умови обґрунтування з прогностичних позицій місця та 
ролі рекреації в системі управління національною економікою є актуальними. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питання рекреації в їх широкому 
розумінні у взаємозв’язку з іншими соціально-економічними процесами, зокрема, щодо людського 
розвитку в Україні розкриті в працях таких відомих вітчизняних економістів,  як О.  І.  Амоша,   
Б. В. Буркинський, В. М. Геєць, Б. М. Данилишин, Е. М. Лібанова, В. К. Мамутов, Ю. Ю. Туниця 
та ін. Окремим аспектам рекреації, зокрема, питанням регулювання рекреаційної діяльності 
присвячено роботи [1–10] тощо. Так, Ю. О. Солодовник у своїй роботі [1] обґрунтовує значущість 
впливу та пропонує напрямки державного регулювання рекреаційної сфери. О. П. Слюсарчук у 
роботі [2] обґрунтовує економічні, екологічні та соціальні наслідки державного управління 
рекреаційною сферою. У статті М. В. Ільїної [3] наводяться чинники правового регулювання 
екологічної безпеки вітчизняної туристично-рекреаційної діяльності. І. О. Ілляшенко та  
В. І. Яблонська [4] визначають детермінанти соціально-економічної ефективності використання 
рекреаційних ресурсів. У роботі [5], де авторами є Н. С. Станасюк і Л. І. Дяченко, обґрунтовується 
думка про те, що «в сучасних умовах регулювання регіонального ринку рекреаційних послуг має 
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здійснюватися шляхом поєднання державних та ринкових регуляторів».  Н.  В.  Ушенко та  
С. Е. Бекірова в роботі [6] наводять ґрунтовну класифікацію напрямів, шляхів і заходів щодо 
економічного регулювання функціонування санаторно-курортного комплексу на мікро- та 
макрорівнях.  У роботі [7]  Х.  Р.  Холл,  К.  МакКарті та М.  В.  Кларк висвітлюють питання 
регуляційного захисту озер, які використовуються в рекреаційних цілях. У роботі [8] Т. Г. Стівенс, 
Т. А. Моо та М. Марковскі-Ліндсей проводять економічний аналіз чинників, які спричинили 
зниження кількості відвідувань національних парків, з тим, щоб обґрунтувати подальші 
регулятивні дії для забезпечення стабільного функціонування цих парків як рекреаційних об’єктів. 
В роботі С. Е. Бекірової [9] проводиться аналіз складових механізму регулювання розвитку рекре-
аційного комплексу України. В монографії Ю. М. Харазішвілі, В. І. Ляшенка, Л. Л. Шамілевої,  
Ю. І. Жихаревої [10] обґрунтовуються сценарії сталого розвитку в середньостроковій перспективі 
на територіальному рівні;  при цьому в якості одного із основних напрямків зазначено еколого-
рекреаційний розвиток, що поєднує рекреаційно-туристичну та екологічну складові. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас питання 
прогнозування рекреаційного розвитку потребують подальшого удосконалення. Зокрема, 
йдеться про доцільність комплексного врахування при обґрунтуванні форсайт-прогнозів 
розвитку рекреації чинників її програмування та регулювання як функцій державного 
управління на рівні національної економіки. Така доцільність пояснюється тим, що в умовах 
перманентної економічної кризи прогнозування, що здійснюється на коротко- або 
середньострокову перспективу, має максимально враховувати забезпеченість отримання 
прогностичних результатів, що можливо лише за умови відповідного державного втручання, 
проте при збереженні нормального функціонування ринку рекреаційних послуг. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування і розробка напрямів та 
інструментарію програмування та регулювання рекреаційної діяльності як чинників її 
прогнозування в системі управління національною економікою. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поряд із питанням створення передумов 
для передбачення перспектив і підвищення ролі рекреації та процесів управління нею, 
постають два важливі, питання, що стосуються безпосередньо прогнозування рекреаційного 
розвитку. По-перше, йдеться про необхідність урахування різних аспектів, які пов’язані з 
економічною стороною рекреації в контексті концепції сталого розвитку. Вважаємо, це 
можливо за умови застосування рівноважного підходу, окремі аспекти якого виявляються 
при визначенні показника людського капіталу рекреаційної галузі (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Показники людського розвитку України*, 2011–2016 рр., 
ураховані при визначенні показника людського капіталу рекреаційної галузі 

 
Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016** 

Середня очікувана тривалість життя при народженні 
(блок «відтворення населення») 0,1967 0,1964 0,1976 0,1955 0,1952 0,1943 

Кількість хворих із вперше встановленим діагнозом 
активного туберкульозу («соціальне становище») 0,1038 0,1036 0,1021 0,1040 0,1028 0,1022 

Інтегральний показник стану навколишнього 
середовища («комфортне життя») 0,1239 0,1237 0,1142 0,1158 0,1155 0,1154 

Обсяг реалізованих населенню послуг, на одну особу 
(«комфортне життя») 0,0549 0,0548 0,0564 0,0548 0,0523 0,0510 

Рівень бідності за відносним критерієм (питома вага 
населення, еквівалентні сукупні витрати якого не 
перевищують 75% медіанного рівня), % («добробут») 

0,1840 0,1837 0,1866 0,1838 0,1888 0,1885 

Частка працівників, які працюють в умовах, що не 
відповідають санітарно-гігієнічним нормам («гідна 
праця») 

0,0790 0,0789 0,0761 0,0720 0,0749 0,0723 

Співвідношення середньої та мінімальної заробітної 
плати (блок «гідна праця») 0,0948 0,0946 0,0963 0,0921 0,0961 0,0981 

Разом рекреаційно релевантні показники 0,8371 0,8357 0,8293 0,8180 0,8256 0,8218 
 



ISSN 2313-4569     Вісник соціально-економічних досліджень, № 1 (62), 2017    

 50 

Продовження табл. 1 
Інтегральна оцінка людського розвитку 3,8124 3,8062 3,8121 3,8296 3,8129 3,8046 
Частка в інтегральній оцінці 0,2196 0,2196 0,2175 0,2136 0,2166 0,2160 

 

*Розраховано автором на основі даних статистичних бюлетенів «Регіональний людський розвиток» [11]. 
**Розраховано методом екстраполяції. 

 
З огляду на природу рекреації незаперечним, на наш погляд, є факт її соціальної 

орієнтованості. В деяких випадках можемо спостерігати ситуації, в яких, навпаки, рекреація 
як бізнес ігнорує своє соціальне призначення та функціонує виключно з метою отримання 
доходів його власниками. Рекреація як соціально-економічний об’єкт дослідження має також 
ураховувати комплекс різнорідних, зокрема, природно-екологічних, демографічних, 
географічних, культурно-історичних, політичних та інших чинників (рис. 1), які 
спричиняють значний вплив на саму рекреацію та разом з її соціальними та економічними 
чинниками дають повну картину про слабкі та сильні сторони, загрози та можливості 
розвитку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Теоретичне підґрунтя аналізу концептуальних чинників сталого розвитку, релевантне 

рекреації як об’єкту дослідження (розроблено автором) 
 
Друге питання пов’язане з урахуванням чинників програмування та регулювання в 

процесі прогнозування розвитку рекреації. На даному питанні зупинимося докладніше. 

Інтерпретація специфіки процесів «сталості – балансування – зрівноваження» розвитку 
 
 Складність зв’язків між чинниками розвитку: 

Соціально-економічний 

Еколого-економічний 

Соціально-екологічний 

Три чинники: 
екологічний,  
економічний, 
соціальний 

Більше трьох чинників: 
екологічний,  економічний, 
соціальний, політичний 
тощо 

Балансування Зрівноваження 

Кількість чинників впливу 
Апроксимація 
зрівноваження 

Теоретичний трансдисциплінарний рівень 
 
 
 

Фізичний капітал Соціальна економіка 

Екологічна економіка Теорії капіталу 

Природний капітал 

Фінансовий капітал 
Людський капітал 

Соціальний капітал Рекреалогія 

Прогностика 

Врахування інтересів 
майбутніх поколінь 

Рівень стратегічного державного управління 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегія розвитку туризму 
та курортів на період до 2026 року 

 

Стратегія сталого розвитку 
«Україна – 2020» 

 

Міжнародні стандарти якості, європейські 
цінності, прискорення розвитку регіонів, 
підвищення якості життя населення тощо 

Програма популяризації України у світі, 
реформа системи охорони здоров’я тощо 
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Формування програми зрівноваженого розвитку рекреації здійснюється на основі 
прогностичних результатів,  згідно з якими відповідна програма містить такі складові,  як 
пріоритети розвитку рекреації, джерела та обсяги фінансових інвестицій, а також результати 
виконання організаційно-економічних заходів у взаємозв’язку з обраним типом регуляторної 
політики. При цьому на практиці рекреаційні питання, зазвичай, не розглядаються в рамках 
окремих галузевих програм, а вирішуються в контексті формування та виконання 
комплексних соціально-економічних програм розвитку територій (табл. 2). 

Таблиця 2 
Формування програми зрівноваженого розвитку рекреації на територіальному рівні*,  

на період 2017–2021 рр. (фрагмент) 
Убудованість у комплексну програму сталого та/або соціально-економічного розвитку  
Прогностичне обґрунтування програми 
Регуляторна політика та інструментарій регулювання рекреаційної діяльності в період реалізації програми  

Джерела та обсяги фінансування, тис. грн. 

Заходи Термін 
виконання 

Відповідальний 
виконавець Державний 

бюджет 
Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

Очікувані 
результати 
виконання 

заходу 
Розвиток рекреації: рівновага економічного, соціального, екологічного та інших чинників 

Пріоритет 1. Розвиток екорекреації 
Облаштування 
місць 
відпочинку 

2017–
2021 рр. 

Відділ 
культури і 
туризму 

200,00 200,00 105,00 170,00 Підвищення 
якості 
середовища 

Пріоритет 2. Розвиток соціально спрямованої рекреації 
Реконструкція 
санаторію 

2017–
2021 рр. 

Відділ 
будівництва 

450,00 230,00 70,00 130,00 Збільшення 
кількості 
послуг 

 

*Умовний приклад 
 
На основі рекомендацій, викладених в роботах [1–10; 12–16], пропонуємо наступний 

комплекс регулятивних інструментів, спрямованих на зрівноважений розвиток рекреації в 
середньостроковій перспективі відповідно до сценаріїв, наведених в табл. 3. При цьому 
зазначимо, що взагалі сама наявність і доцільність державного регулювання в рекреаційній 
галузі не відіграє початкову роль в її розвитку. Всупереч тому, що рекреація має переважно 
ознаки сфери людської діяльності, що потребує державного втручання, – початковим 
механізмом регулювання рекреаційної діяльності є ринок із його можливістю до 
саморегуляції, а держава, у свою чергу, поряд із механізмом об’єднання прорекреаційних 
ініціатив третього сектору,  виконує роль творця правил гри та захисту соціальних,  
екологічних та інших непрямих економічних інтересів учасників рекреаційної діяльності. 
Загалом йдеться про змішану форму регулювання, що здійснюється водночас і симбіотично 
механізмом ринкової саморегуляції, механізмом державного регулювання та механізмом 
регулювання громадськістю, що активно відстоює права населення на гідний відпочинок і 
високий рівень якості життя. 

Таблиця 3 
Інструментарій зрівноваженого розвитку рекреації відповідно до сценаріїв її розвитку 
Сценарії 
розвитку Інструменти регулювання рекреаційної діяльності 

1 2 
Спільні 

положення 

 

Пріоритети політики економічного регулювання:* 
– визнання на рівні держави рекреації як одного з пріоритетів сталого розвитку 

суспільства; 
– урахування цілей і завдань регуляторної політики в цілому по державі, а також 

узгодженість із загальною соціально-економічною політикою в рекреаційній галузі, 
зокрема, з огляду на орієнтованість на сталий розвиток суспільства; 

– координація та сприяння розвитку рекреації на загальнонаціональному рівні з 
урахуванням світових тенденцій, відповідно до діяльності Всесвітньої туристичної 
організації, Всесвітньої організації охорони здоров’я тощо;  

– згладжування макрорегіональних диспропорцій щодо рекреаційного розвитку; 
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 – селективний протекціонізм рекреаційної галузі, як у макрорегіонах, де рекреація є 
традиційною, так і в тих, де рекреація не є традиційною; 

– створення національного інформаційно-наукового центру дослідження рекреації; 
– створення сприятливих умов для інвестицій в рекреацію; 
– формування іміджу країни для розвитку внутрішнього ринку рекреаційних послуг; 
– забезпечення інституційної підтримки розвитку малого рекреаційного підприємництва;  
– спрощення системи започаткування та здійснення рекреаційного підприємництва;  
– визначення та затвердження національних стандартів у сфері рекреації, що пов’язані з 

її відновлювальною, соціальною, екологічною та іншими функціями. 
Спільні 
положення 

Пріоритети політики правового регулювання: 
– вдосконалення нормативно-правової бази в сфері рекреації; 
– створення законопроекту про рекреаційну діяльність в Україні; 
– створення законопроекту про розвиток рекреаційних ландшафтних парків на території 

національних і регіональних природних парків, а також об’єктів садово-паркового 
мистецтва; 

– розвиток методології ліцензування, стандартизації та сертифікації в рекреаційній сфері; 
– прийняття нормативно-правових документів для врегулювання процесів розвитку 

сільського туризму, зокрема, щодо реєстрації, звітності та оподаткування власників 
відповідних об’єктів; 

– усунення протиріч чинного законодавства щодо порядку використання територій 
рекреаційного, курортного, природоохоронного, сільськогосподарського та ін. 
призначення. 

 

Режими стимулювання та обмеження** –  відповідно до механізму змішаного 
регулювання рекреації, тобто комплексного поєднання елементів механізму ринкової 
саморегуляції, механізму державного регулювання та механізму самоорганізації суб’єктів 
господарювання шляхом створення об’єднань і асоціацій. 
 

Інструментарій регулювання рекреаційної діяльності: 

– ліцензування, стандартизація, сертифікація в рекреаційній сфері; 
– стратегічний контроль, за допомогою якого оцінюється ефективність досягнення 

поставлених цілей в рекреаційній галузі, зокрема, через оцінку виконання комплексних 
програм рекреаційного розвитку; 

– поточний контроль, спрямований на перевірку ефективності реалізації конкретних 
рекреаційних заходів; 

– територіальний моніторинг ринку рекреаційних послуг; 
– моніторинг конкурентоспроможності національного рекреаційного продукту; 
– контроль якості рекреаційних послуг; 
– державне замовлення рекреаційних послуг; 
– інфраструктурне забезпечення рекреаційної галузі; 
– моніторинг і регулювання неорганізованого в’їздного туризму із сусідніх країн; 
– створення єдиної бази земель рекреаційного призначення; 
– формування прозорого механізму виділення земельних ділянок під проекти 

рекреаційного призначення. 
Сценарій 
«Фінансовий» 

Пріоритет фінансово-економічної та ринково-орієнтованої регуляторної політики в галузі 
рекреації* 
 

Баланс режимів стимулювання та обмеження рекреаційної діяльності** 
 

Інструментарій регулювання рекреаційної діяльності: 

– бюджетно-податкове регулювання в рекреаційній сфері; 
– створення фондів підтримки ринку рекреаційних послуг; 
– формування системи рекламно-інформаційного забезпечення рекреаційної галузі 

країни та її територій; 
– кредитне регулювання рекреаційної галузі; 
– субсидії рекреаційним підприємствам; 
– аудит рекреаційної діяльності; 
– державний маркетинг; 
– детінізація рекреаційної економічної діяльності; 
– доведення рівня комфортності рекреаційної інфраструктури до міжнародних 

стандартів; 
– сприяння процесам зниження частки непрацюючих рекреаційних закладів; 
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 – модернізація процесів державного контролю рекреаційної галузі в аспектах обґрунту-
вання підстав для проведення позапланових перевірок, дотримання обмежень щодо 
тривалості перевірок, обсягу прав інспекторів, усунення дублювань повноважень 
контролюючих органів, недоцільно завищеного обсягу документації тощо. 

Сценарій 
«Природний» 

 

Пріоритет екологічно орієнтованої регуляторної політики в галузі рекреації.* 
 

Режим максимального сприяння екологічно спрямованій рекреації та жорсткого 
обмеження екодеструктивної рекреаційної діяльності.** 

Сценарій 
«Природний» 

Інструментарій регулювання рекреаційної діяльності: 

– створення умов стимулювання діяльності з охорони природного рекреаційного 
середовища; 

– сприяння ефективному використанню, підтриманню та відновленню природних 
рекреаційних ресурсів, зокрема, через додаткові збори та платежі за використання 
даних ресурсів; 

– сприяння розширенню мисливських і рибних угідь для їх рекреаційного використання; 
– створення умов для використання в рекреаційних цілях об’єктів природно-заповідного 

фонду, без заподіяння екологічних збитків; 
– моніторинг процесів зміни клімату та їх впливу на рекреаційне середовище. 

Сценарій 
«Людський» 

 

Пріоритет соціально орієнтованої регуляторної політики в галузі рекреації.* 
 

Режим максимального сприяння соціально спрямованій рекреації.** 
 

Інструментарій регулювання рекреаційної діяльності: 
– створення державних програм щодо підготовки кадрів і підвищення кваліфікації 

фахівців у рекреаційній сфері; 
– збільшення інвестицій у людський капітал через забезпечення відновлення сил людей; 
– вирішення питань адресної соціальної рекреації; 
– підтримка дитячого напряму процесів надання рекреаційних послуг; 
– підвищення рівня якості робочих місць у рекреаційній галузі; 
– сприяння створенню інтегрованого рекреаційного середовища через поліпшення його 

соціальної складової шляхом інтенсифікації процесів охорони та відтворення 
архітектурної та культурної спадщини в місцях розташування рекреаційних об’єктів; 

– регулювання потенційних конфліктних відносин між місцевими громадами та 
приїжджими рекреантами, зокрема, через невідповідний рівень культури поведінки 
останніх; 

– сприяння підприємницької діяльності, що здійснюється вразливою частиною 
населення, зокрема, молоддю, учасникам АТО, особами з особливими потребами. 

Сценарій 
«Інтегрований» 

Рівновага фінансово-економічних, природно-екологічних і соціальних чинників 
регуляторної політики в галузі рекреації.* 
 

Режим сприяння інноваційній, а також соціально та екологічно спрямованій рекреаційній 
діяльності.** 
 

Інструментарій регулювання рекреаційної діяльності: 
– державно-приватне партнерство в рекреаційній сфері; 
– сприяння у розробці та впровадженні інноваційних технологій рекреаційного 

обслуговування; 
– пільгове оподаткування соціально, екологічно орієнтованих та інших державно та 

суспільно значущих видів рекреаційної діяльності; 
– популяризація ролі та значення рекреаційної галузі для соціально-економічного 

розвитку серед місцевого населення; 
– підтримка ініціатив щодо створення профспілок і асоціацій за окремими видами 

рекреаційної та туристичної діяльності; 
– селективне регулювання із застосуванням конкурсної процедури розподілу 

інвестиційних проектів у рекреаційній сфері; 
– кредитування окремих рекреаційних підприємств, які надають соціально та екологічно 

значущі тощо послуги; 
– виважене регулювання цінової політики в сфері соціально та екологічно спрямованої 

рекреації, з урахуванням недопущення цінової дискримінації; 
– цільове бюджетне фінансування програм зрівноваженого розвитку рекреації. 

 

*Пріоритети регуляторної та загальної соціально-економічної політики в рекреаційній галузі господарювання. 
**Орієнтовний режим регулювання (за основу взято ідеї режимології В. І. Ляшенка [15]). 
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На окрему увагу заслуговує також питання створення адекватної організаційної 
структури управління рекреацією на державному рівні. Так, у роботі К. С. Ємельянової [16] 
розкрито недоліки організаційної структури управління туристичною та курортною 
діяльністю в Україні. Приклади таких організаційних структур в європейських країнах 
свідчать про те, що чим вища роль туризму та курортів у державі, тим складнішою (в плані 
наявності різних ієрархічних рівнів, представництв у різних підрозділах виконавчої влади, 
ступеня незалежності в прийнятті рішень тощо) є відповідна оргструктура управління.  
В нашій же країні ситуація діаметрально протилежна: протягом усіх років незалежності 
держави спостерігається постійне втручання в усталеність такої структури, а також 
намагання поступового применшення її ролі в економічному розвитку країни. 

Станом на 2017 рік формою організації питань туризму, курортів і рекреації на 
загальнодержавному виконавчому рівні є департамент туризму та курортів, який прямо 
підпорядковується Міністерству економічного розвитку і торгівлі України. Внутрішня 
структура департаменту (відділ координації та контролю туристичної діяльності; відділ 
маркетингу та міжнародної діяльності; відділ економічної аналітики, статистики, 
стандартизації та науки;  відділ розвитку туристичних дестинацій та курортів)  свідчить про 
адитивність і другорядність рекреаційної економічної галузі. На регіональному рівні схожа 
ситуація: у складі облдержадміністрацій є управління культурою та туризмом. Наразі триває 
процес виділення в окремі департаменти підрозділів, які будуть займатись виключно 
туристичними питаннями, проте є побоювання, що таке реформування є більше формальним, 
ніж спрямованим на виконання конкретних дій у рамках зростання ролі туризму та рекреації 
в розбудові економіки держави. При цьому питання рекреації в кращому випадку знову 
відіграватиме другорядну роль у складі туристичної діяльності. Вважаємо, що в 
організаційно-структурному плані необхідні вдосконалення, подібні до наведених вище 
пропозицій щодо державного програмування рекреаційної діяльності. Тобто, зрозуміло, що 
станом на сьогоднішній день ускладнення структури управління соціально-економічними 
процесами на територіальному рівні не є доцільним, як з фінансового, так і з організаційного 
поглядів. Проте посилення ролі рекреації в діяльності підрозділів, які прямо чи 
опосередковано мають до неї відношення (департаменти управління туризмом, охороною 
здоров’я, спортом, культурою тощо) украй необхідне. При цьому зміни в оргструктурі, 
зазначені вище, доцільні в плані створення інформаційно-координаційного центру рекреації. 

Висновки і перспективи подальших розробок. У результаті проведеного дослідження 
можна зробити наступні висновки: по-перше, визначено, що основними питаннями, що 
спричиняють підвищення уваги до прогнозування розвитку рекреації, є соціально-економічні 
передумови, зрівноваженість соціальних, екологічних, економічних та інших аспектів, а також 
необхідність урахування чинників програмування та регулювання рекреаційної діяльності. 
Відповідно до сценаріїв прогнозування рекреаційного розвитку запропоновані інструменти 
регулятивного впливу на рекреаційну галузь, зокрема, щодо формування програми 
зрівноваженого розвитку рекреації в рамках соціально-економічних змін на територіальному 
рівні. Регуляторна політика в рекреаційній сфері представлена в розрізі таких пріоритетів, як 
координація та сприяння розвитку рекреації на загальнонаціональному рівні з урахуванням 
світових тенденцій, відповідно до діяльності Всесвітньої туристичної організації, Всесвітньої 
організації охорони здоров’я; забезпечення інституційної підтримки розвитку малого 
рекреаційного підприємництва та ін. В якості підґрунтя для інструментарію регулювання 
рекреацією розглядаються режими стимулювання та обмеження, зокрема, відповідно до 
інтегрованого сценарію прогнозування, – режим сприяння інноваційній, а також соціально та 
екологічно спрямованій рекреаційній діяльності. 

Перспективи подальших розробок пов’язані з аналізом перспектив зрівноваженого 
рекреаційного розвитку на територіях, де сфера довгострокового відпочинку, в тому числі у 
взаємозв’язку з чинником оздоровлення, не є традиційною. 

Роботу виконано в рамках науково-дослідної теми «Моделювання конфліктів в 
економіці» (№ 0115U001073). 
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Аннотация. В статье рассмотрены и исследованы основные системы управления качеством и безопасностью 
продукции, одобренные Глобальной инициативой по безопасности пищевых продуктов. Проанализирован рынок 
свежих грибов стран Западной Европы и Украины. На примере украинской грибной отрасли 
проиллюстрировано влияние процесса европейской интеграции на внедрение систем управления качеством и 
безопасностью в пищевой промышленности. Даны предложения по повышению конкурентоспособности 
продуктов питания отечественных предприятий. 
 
Ключевые слова: конкурентоспособность; система управления качеством; безопасность; анализ опасных 
факторов; дотации. 

 
JEL classification: Q100 

 
1. Introduction 
 

Nowadays, worldwide trends on food safety and quality are well distinguished from the side of 
government, manufacturers, food vendors and consumers. Meanwhile, customers pay more 
attention to product’s quality and safety characteristics while making choice of consumpion.  
Year-in, year-out an increasing number of large companies gives preference to organizations that 
implemented quality and safety management system. Consequently, METRO Cash & Carry Ukraine 
is only Ukrainian trading company which is certified according to international food safety 
standards. The company has set a goal to work only with suppliers who are certified due to one of 
the standards approved by the Global Food Safety Initiative [1]. 

 

2. The main material research  
 

Quality and safety parameters of a food product are highly observed by local government agencies 
and international organizations. Their purpuse is to assure consumer’s confidence in safety and 
quality of food products. One of the most distinguished organizations is the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations or the FAO. The main objectives of the organizations are: 
– strengthening of the national legal framework in order to control of food quality and safety issues 

and expanding the membership of countries-participants in the Code; 
– providing independent scientific advices through JECFA expert bodies to support JEMRA and 

standard settings of the Code; 
– strengthening of food safety to prevent food chain contamination; 
– development of an online platform for global networks and databases to share information for 

food safety management. 
 

Another worldwide spread program is Global Food Safety Initiative. GFSI was found in 2000 as a 
non-profit international organization to develop common requirements of quality and food  
safety [2]. GFSI is the result of cooperation between the leading world experts in the field of food 
safety in order to provide continuous improvement in food safety management systems to ensure 
confidence in the matter of delivery of safe food to consumers worldwide. GFSI is not a standard, 
but only establishes the requirements for food safety standards.  

 

Certification to a GFSI recognised scheme is achieved through a successful third party audit against 
any of the schemes listed as being recognised by GFSI.  

 

The basic idea of GFSI means “Certified once – recognized everywhere”. For this reason, 
certification by one of the standards recognized by the GFSI allows a company not to be certified 
by other equivalent standards. 

 

Thereby the author selected four most popular and commonly used standards to be examined – 
FSSC 22000, BRC, IFS and SQF. 

 

Scheme FSSC 22000 (Food Safety System Certification) is a safety management system that 
provides a framework for the effective food safety management and is applicable to all operators of 
the food chain (the operators of the food chain are all subjects of market who’s actions may 
influence safety and quality of food products. Among them are production, packaging, storage, and 
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distribution to the final user). The scheme is managed by an independent FSSC 22000 fund. The 
fourth variant of the scheme will be published in 2016 [3]. The scheme is based on independant 
international standards specifications and demands which altogether form FSSC 22000 scheme. 
They are ISO 22000, ISO/TS 22003, ISO 19011, and additional demands (annex 1А: FSSC 22000). 

 

The basis of FSSC 22000 scheme is ISO 22000:2005 “Food safety management system”, 
“Requirements for any organization in food chain”. ISO 22000 standard has been specifically 
designed for easy integration with ISO 9001 “Quality management systems”, duplicating its 
management system with some modifications on the safety of products especially for the 
development and implementation of risk management system based on HACCP principles, which 
will be examined later. The ISO 22000 is broadly used among Ukrainian companies-participants of 
the food chain. It is worthy to note, that ISO 22000 itself is not recognized recognizable by the 
GFSI standard because it does not cover all the requirements for the production, control, and 
implementation of safe food production, but it satisfies Ukrainian legislation requirements in 
concern of safe product production. 

 

ISO/TS 22002-1:2009 “Prerequisite programmes on food safety – Part 1: Food manufacturing” 
depicts requirements for establishing, implementing and enforcing obligatory programs to be 
performed by a company to control release of safe products. 

 

ISO 19011:2011 “Guidelines for auditing management systems” provides basic requirements for 
performing internal audits and managing audit teams. 

 

Five additional requirements (Annex 1A: FSSC 22000 from 04.10.2013) include requirements for 
technical specifications, supervision of staff, the specific regulatory requirements, which are 
declared by non-routine inspections of certified companies (if an incident on the food safety takes 
part) and managing the input information. 

 

Let us concentrate on product safety confirmation. Sometimes an auditor will not regard provided 
information that confirms safety of a finished commodity for several reasons. During the production 
activity food companies examin quality and safety characteristics of a product by verifying 
temperature, water analysis, analysis for pesticides, etc. The most important is the right choice of a 
laboratory. The standard regards analysis from the laboratories that satisfy demands of ISO 17025 
“General  requirements  for  the  competence  of  testing  and  calibration  laboratories”.  By  way  of  
example, Odessa Sanitary-epidemiological station laboratory is accredited by local GOSTs, but not 
accredited to ISO 17025. In this case, Odessa SES water analysis cannot be taken into account in 
the quality and safety system audit. 

 

Furthermore let us describe a standard which is prevalent in such countries of Western Europe as 
the UK, France, Portugal and Spain. 

 

BRC Global Standards (British Retail Consortium) presents series of international standards for the 
food industry, manufacturers of packaging, and consumers. BRC is based on the requirements of 
the quality management system and GMP (Good Manufacturing Practice and Good Manufacturing 
Practice) principles application. Likewise FSSC 22000, BRC is based on the application of risk 
management based on risk analysis according to HACCP principles. In order to ensure compliance 
with the standard you need to do next: 

 

– develop and implement risk management (based on HACCP principles); 
– have a documented and implemented quality management system; 
– manage processing of production, correct functioning of environment and staff. 

 

More than 18000 suppliers in more than 100 countries are certified by BRC [3]. 
 

Next coming standard is widely used in Germany and Austria. IFS (International Food Standard) is 
used by companies producing and processing products and producing the original packaging as 
well. The standard was developed by German and French federations of traders. Implementation of 
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the standard is particularly important for those manufacturers who are focused on cooperation with 
brand product vendors. Requirements of the standard are built on the principles of HACCP, GMP 
(Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) and GHP (Good Hygiene 
Practice) [4]. 

 

The last observed standard is SQF management system. It was developed in the United States and 
was spread out there. The system comprises the principles of vendors’ network management while 
manufacturing raw materials and production with distribution of food merchandise. The system 
focuses on the systematic application of HACCP in order to control food quality safety hazard. 
Implementation of the system is important for businesses supplying local and global food  
markets [5].  Three levels of SQF certification can be distinguished. Among them: 

 

– Basics of Food Safety. 
– Certification of food safety products based on HACCP. 
– Integrated quality management system and food safety. 

 

All the above mentioned standards and schemes include the HACCP system, which is the basis for 
production and management of product safety. 

 

HACCP  (Hazard  analysis  and  critical  control  points)  is  the  concept  of  systematic  identification,  
assessment and management of hazards that affect safety of products. HACCP was developed in the 
United States in the year 1960 in secrecy by Pillsbury, who worked on for NASA. The goal of the 
system was to ensure food security for American astronauts. HACCP Guidance document was 
adopted by the Commission in the year 1993 “Codex Alimintarius” [6]. Codex Alimentarius is a set 
of international food standards accepted by the International Commission of FAO/WHO.  
FAO (Food and Agriculture Organization) is an International food and agriculture organization of 
the United Nations under the auspices of WHO (World Health Organization) – the UN special 
institution for implementation of Codex Alimintarius standards and regulations regarding food 
products. 

 

The methodology of the system is based on examining each stage in food production, identifying, 
and assessing specific risks that affect safety of products. Also, it is based on implementing 
effective control and monitoring of measures to control the identified risks till they abolish or 
reduce to an acceptable level. 

 

HACCP is  not  a  system of  any  risks.  It  is  a  preventive  system to  maintain  food  products’  safety.  
Implementation of HACCP system is important for protection of production processes from 
biological, chemical, and physical hazards of pollution. This increases safety of a product and 
protects a brand itself by reducing complaints and claims on the market. The HACCP system is 
applicable for food manufacturers and companies, whose operating results influence food industry 
and impact safety and quality of a product. 

 

Functioning of the HACCP system simplifies implementation of recognized GFSI standards and 
schemes  for  an  enterprise  because  quality  and  safety  management  systems  are  based  on  HACCP  
elements. 

 

Considering Ukraine, the law ensures implementation of HACCP elements at food producing 
enterprises. The law “On safety and quality of food” says “Market operators develop, implement 
and use procedures based on the principles of a system of hazard analysis and critical control  
points ....” [7]. However, Ukrainian enterprises implement safety management systems in practice 
slowly. The reason is high costs which are required to set infrastructure of the enterprise according 
to international standards and high costs for the creation and implementation of the system itself. 
 

In general, the main aspects on food safety and quality are depicted in the following three sources: 
– “On the basic principles and requirements for food safety and quality”: Law of Ukraine,  

No. 771/97-VR, 23.12.1997; 
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– “On amendments to certain legislative acts of Ukraine regarding food”: Law of Ukraine,  
No. 1602-VII, 22.07.2014; 

– “On approval of microbiological criteria for food safety indicators”: Order, No. 548, 19.07.2012. 
 

Implementation of quality and safety management systems provides access to new markets for 
domestic producers. Therefore, the producer should choose a system regarding its popularity in 
countries of potential markets. 

 

Analyzing the perspectives of food and agricultural development in Ukraine let us observe fresh 
mushrooms European market as an example. 

 

Furthermore let us consider the experience of fresh mushroom market development in the period of 
Poland’s accession to the EU. This period begins with support of the Polish agricultural sector from 
the side of EU. For the mushroom sector such an example is the subsidy mechanism [8]. 

 

A subsidy mechanism is clearly represented in the project “Pieczarka-Centrum” (“Mushroom 
Center”) – an assosiation of eight major mushroom growing manufacturers. 

 

In 2009 the company «Pieczarka-Centrum» obtained EU subsidies on development of 
infrastructure, modernization of material, and technical basis of the factories. 

 

The  project  reimbursed  75%  of  costs  carried  out  by  EU  subsidies  to  be  paid  by  the  end  of  
construction works. Total amount of the investment project was 20 million Polish Zloty or  
EUR 4.6 million. For comparison, all subsidies of Romania mushroom sector accounted for  
EUR 4 million a year at the same period [9]. EU subsidies were addressed on construction of 
warehouses, packaging and sorting facilities, as well as on the purchase of new equipment, 
machinery, tools and harvesting equipment. 

 

Completion of the project in 2012 resulted in creating a modern and well equipped mushroom 
growing center with production capacity up to 28 thousand square meters with the possibility of a 
systematic increase of production capacity. As a result the productivity rose three times from  
2 to 7 thousand tons by the 2014. 

 

This policy of subsidizing the agricultural sector resulted in a significant increase of mushroom 
cultivation industry. Poland has become a leader in production of mushrooms in Europe, shifting 
the Netherlands, which used to be the most advanced country in the field of agriculture which held 
the leading position in the mushroom market for over 30 years. 

 

Nowadays, Polish market comprises over 25 different kinds of fresh and preserved mushrooms 
exported to most countries in Europe. Production is sold in the domestic market mainly through 
supermarkets and is exported to many countries including France, Germany, Great Britain, Sweden, 
Greece, Norway, and Russia until the year 2014 [10]. Russia produces mushrooms around 8 tons 
and covers the local market demand only at 10% [11]. The remaining 90% of the fresh mushroom 
market in Russia was mainly presented by Polish import (about 70 tons). After Russia banned 
European Union merchandise import a significant surplus of Polish mushrooms was formed on the 
European  market.  It  was  distributed  to  the  markets  of  Bulgaria,  France,  Belgium,  and  so  on.   
The excess supply led to a decrease in sales price of mushrooms by 20% (from EUR 1.20 for 1 kg 
to EUR 1.00 for 1 kg) [12]. 

 

Trade  with  the  European  Union  will  open  the  access  for  Polish  mushrooms  on  the  Ukrainian  
market. Products of local manufacturers are slightly inferior to the Polish mushrooms for both 
technological and financial reasons. The first reason lies in use of local raw material, which is the 
second phase compost by Ukrainian enterprises. In Poland, the cultivation is performed by using the 
third phase of compost that improves the quality parameters of a product and reduces the period of 
growing for 25% or for 2 weeks. This factor ultimately increases turnover of currrent assets. The 
second reason is the lack of industry subsidies in Ukraine and the subsidizing of the industry in 
Poland in the mid-2000s, which made it possible to reduce the cost of Polish mushrooms’ 
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production significantly. As a result, despite the high labor costs and energy resources, the cost of 
Polish mushrooms is lower compared to the cost of Ukrainian mushroom. 

 

As a result of this process, Ukrainian mushroom producers face the challenge of increased 
competition in the local market. In this situation, the most important factor of strengthening the 
competitive position is to develop the resource base and to expand markets. Further to 
abovementioned launch of the third phase compost in Ukraine was planned for summer 2014. 
However, due to the deteriorating economic and political situation in the country it was moved to 
the end of the year 2016. While the first problem is improving significantly entering new markets 
still demands certification of a product according to international standards. 
 

3. Conclusions 
 

European integration contributes to the implementation of quality and safety management systems 
immencely through export facilitation. In the context of a prolonged economic and political crisis in 
the country progressive inflation drastically reduced the attractiveness of local markets. At the same 
time, the export of products becomes increasingly attractive. In order to satisfy the European market 
requirements the suppliers must provide with high-quality product which is supported documentary 
by international certification systems. In consequence it opens the possibility of entering new 
markets and strengthens brand credibility of local consumers by increasing competitive positions of 
a product. 
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Abstract. The article investigates the markets of baking and confectionery industries of Ukraine in general and Odessa 
city in particular. The necessity and benefit of subcontracting in above mentioned industries is substantiated. The 
specific criteria are applied and narrow segment of enterprises is studied. Possibilities of establishing subcontracting 
links between enterprises in indicated industries in Odessa city are analyzed. Large, small and medium-sized 
enterprises, which meet all the search conditions, are separately highlighted in analysis process. The article determines 
that the small and medium-sized enterprises have subcontracting opportunity with the large enterprises in the same 
region. Information posting of Odessa enterprises goods prices on subcontracting portal is proposed, that will allow 
finding the most profitable suppliers, stimulating competition between enterprises of same industry and reducing the 
margins on the goods. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасна економіка України потребує 

ефективної взаємодії малого, середнього та великого бізнесу. Використання сучасних 
інформаційних технологій і створення єдиного інформаційного центру субконтрактації 
могли б призвести до скорочення виробничих ланцюжків. Одеса є крупним центром 
хлібопекарського і кондитерського виробництва. Актуальним стає виробниче кооперування 
великих та малих підприємств цієї галузі. У дослідженні проаналізовано дві великі галузі 
промисловості – хлібопекарська і кондитерська, і виявлено малі й середні підприємства, для 
яких можлива субконтрактація з великими. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Хлібопекарська і кондитерська 
промисловість України вивчалася такими авторами, як А. Балдинюк, Т. Чернобай,  
Л. Кравченко, Н. Поварова, Т. Дерун, А. Левицьким та ін. Проте питання субконтрактації не 
отримали належного висвітлення. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проведене 
дослідження було обмежене конкретними критеріями. Розглядалися тільки ті підприємства, 
які відповідали таким умовам: 
– підприємство реально функціонує; 
– підприємство має виробничі потужності в Одесі; 
– підприємство займається виробництвом, а не тільки торгівлею: 
– підприємство належить до сфери малого або середнього бізнесу, тим самим підходить для 

субконтрактації з великим підприємством. 
Постановка завдання. Завдання дослідження – проаналізувати можливості 

субконтрактації між підприємствами хлібопекарської та кондитерської галузі м. Одеси. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Під час проведення моніторингу по  

м. Одесі були проаналізовані підприємства, які класифікуються такими номерами і групами в 
системі КВЕД [1]: 
– Секція С – Переробна промисловість, розділ 10 – Виробництво харчових продуктів, група 

10.7 – виробництво хліба, хлібобулочних та борошняних виробів. 
– Секція С – Переробна промисловість, розділ 10 – Виробництво харчових продуктів, група 

10.8 – виробництво інших харчових продуктів. 
Хлібопекарська промисловість – це галузь харчової промисловості, що виробляє різні 

сорти хліба, хлібобулочних і бубличних виробів, лікувальних і дієтичних хлібних виробів, 
здобних і простих сухарів. Однак поряд з цією основною продукцією, з метою підвищення 
ефективності виробництва шляхом його диверсифікації випускається продукція близька за 
технологією і основною сировиною. Це переважно деякі борошнисті кондитерські вироби, 
такі як торти, тістечка, здобні вироби, пряники, а також макаронна продукція. 
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Хлібопекарська промисловість України посідає в системі АПК одне з провідних 
місць, тому що виконує завдання з виробництва для населення традиційно важливої 
продукції першої необхідності. Продукція хлібопекарської промисловості відрізняється 
широким асортиментом. У загальному обсязі валової продукції харчової промисловості 
частка хлібопекарської промисловості становить понад 15%; питома вага її виробничих 
основних фондів в основних фондах харчової промисловості – 8%. 

Для хлібопекарської промисловості характерні: 
– висока транспортабельність основної сировини (борошна); 
– мала транспортабельність готової продукції; 
– неможливість тривалого зберігання більшості видів хлібних виробів (з огляду на їх 

псування); 
– робота відповідно до щоденного (мінливого за величиною і асортиментом) замовлення 

посередників. 
Ринок хліба та хлібобулочних виробів України демонстрував переважно негативну 

динаміку за період 2010–2015 рр. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів за цей період 
скоротилося на 14% [2]. 

Спад виробництва хлібної продукції на ринку України почався наприкінці 90-х років  
у зв’язку з погіршенням демографічної ситуації. Значний вплив на сучасний розвиток галузі 
спричиняє збільшення частки дрібних виробників і пекарень, а також частка тіньового ринку 
виробництва хліба в більш ніж 50%. Тенденція щодо скорочення внутрішнього виробництва 
збереглася і в 2015 році. 

В умовах кризи і важкої економічної ситуації уряд дотримується програм соціального 
захисту населення. Виробництво соціальних сортів хліба характеризується відносно низькою 
рентабельністю виробництва близько 1–2,5% [2]. В першу чергу, це пов’язано з ростом цін 
на борошно і державним регулюванням цін на хліб. Тому значна частина виробників 
намагаються розширити асортимент продукції, випускаючи кондитерські та хлібобулочні 
вироби, або ж економити на масштабах виробництва. 

Лідером ринку хліба та хлібобулочних виробів є холдинг «Золотий урожай» (Група 
Lauffer).  Група компаній володіє близько 30  підприємствами хлібної промисловості в 
Східній та Південній частині України. Частка ринку компанії становить 21% від загального 
обсягу виробництва в Україні. Друге місце за обсягами виробництва посідає компанія 
«Київхліб», частка якої в 2015 р склала 15%. Останнім часом компанія переживає певні 
труднощі, зокрема, у зв’язку з посиленням конкурентної боротьби в Київській області та  
м. Києві. 

В табл. 1 проілюстровано динаміку ринкової частки основних гравців ринку 
хлібобулочних виробів України за 2014–2015 рр. 

 
Таблиця 1 

 
Частки основних гравців ринку хлібобулочних виробів [2] 

 
Частка підприємства у 
відповідному році, % Назва підприємства 
2014 2015 

Холдинг «Золотий урожай» 21 21 
ПАТ «Київхліб» 18 15 
Холдинг «Хлібні інвестиції» 6 9 
ТМ «Формула смаку» 7 8 
Хлібокомбінат «Кулиничі» 4 8 
Концерн «Хлібпром» 6 4 
Інші 38 35 
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Загалом населення України забезпечують хлібом близько тисячі заводів різної 
потужності, які щодня постачають до магазинів близько 7000 т продукції. Згідно з 
прогнозами, в найближчі роки кількість цих підприємств може ще зрости за рахунок міні-
пекарень, які будуть випікати свій товар з напівфабрикатів. Регіональні компанії 
контролюють 60–70% місцевих ринків хліба та хлібобулочних виробів. 

Наразі асортимент хліба та хлібобулочних виробів, що випускається заводами в 
Україні, налічує майже 1000 найменувань і щороку до них додається ще кілька десятків. 
Виробники розширюють його за рахунок використання нових технологій і застосування 
всіляких добавок (кунжут,  льон,  родзинки,  спеції,  горіхи,  кокосова стружка тощо),  
наповнювачів і посипань. Ще одна тенденція – зростання споживання булочок і пиріжків. Їх 
випуск досяг 20% від загального обсягу продукції. 

Дані щодо хлібопекарних підприємств м.  Одеси збиралися з пошукової мережі 
«Яндекс»  і докладної карти Одеси з організаціями міста «2  ГІС».  На момент початку 
дослідження в групі 10.7 було сформовано перелік з понад 500 підприємств, але за 
підсумками аналізу було виявлено, що заданим критеріям відповідає тільки 52.  

Для виконання першого критерію (підприємство реально функціонує) 
використовувалися наступні інструменти: 
– дзвінки підприємствам за вказаними в базі телефонами; 
– аналіз змісту сайту підприємства: як часто оновлюється, наскільки повну інформацію 

пропонує; 
– аналіз офіційних сторінок компанії в соціальних мережах на предмет частоти розміщення 

новин. 
За підсумками проведеного дослідження було виявлено 52 підприємства, які 

зареєстровані,  реально функціонують і мають свої виробничі потужності в м.  Одесі.  Три з 
них є великими виробниками – «Булкін», «Агроком» і «Здобушка» (6% від загальної 
кількості підприємств в м. Одесі), три є середніми «ArmAvir», «Софа», «Новое дело» (6%) і 
46 – малими (88%). Критерієм класифікації було обрано кількість працівників. До малих 
підприємств відносимо також немережеві пекарні: 
– ТМ «Булкін» – один із найбільших виробників хлібобулочних виробів в Україні. Сьогодні 

продукція під торговою маркою «Булкін» виробляється на найбільших хлібопекарських 
підприємствах в Одеській області: «Одеський коровай», «Котовський хлібозавод» та 
«Білгород-Дністровська паляниця». 

– ПрАТ «Одеський коровай» виробляє до 200 т хліба, булочок та здоби на добу, 
забезпечуючи своєю продукцією м. Одесу та Одеську область. В асортименті 
підприємства більше ніж 300 найменувань продукції. На підприємстві працює близько 
1500 високопрофесійних і досвідчених співробітників.  

– ТОВ «Котовський хлібозавод» – великий регіональний виробник хлібобулочної та 
кондитерської продукції. Потужність підприємства дозволяє випускати до 19 т на добу. 
Котовський хлібозавод реалізує продукцію в Котовську,  а також в Одеській,  
Миколаївській, Вінницькій областях, експортує в Молдову і Російську Федерацію.  
На заводі працює понад 200 співробітників. Асортимент підприємства налічує близько 
150 позицій. 

– ТОВ «Білгород-Дністровська паляниця» – великий регіональний виробник хлібобулочної 
та кондитерської продукції. Підприємство випускає понад 20 т на добу, забезпечуючи не 
тільки м. Білгород-Дністровський, але й весь курортний регіон. В асортименті заводу 
більше 200 найменувань хлібобулочних і кондитерських виробів [3]. 

Продукція компаній «ArmAvir», «Софа», «Нове діло» відома як в м. Одесі, так і за її 
межами. Підприємства співпрацюють не тільки з супермаркетами і магазинами, але також і з 
ресторанами. 

При вивченні групи 10.8 (виробництво інших харчових продуктів) в м. Одесі було 
виявлено близько 400 підприємств. У результаті застосування зазначених вище критеріїв 
дослідження виявилося, що тільки 21 підприємство (близько 5%) займається безпосередньо 
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виробництвом, інші ж підприємства займаються оптовою торгівлею, пакетуванням 
продукції, або реально не функціонують.  

Ці підприємства можна розділити на три групи за видами продукції, що виробляється: 
– виробництво спецій, чаю та кави; 
– виробництво кондитерських виробів; 
– виробництво консервів. 

До першої групи належать чотири підприємства (18%),  до другої –  чотирнадцять 
(62%), до третьої – чотири (18%). Відобразимо структуру галузі у вигляді діаграми: 

 

 
 

Рис. 1. Кількість виробників в групі 10.8 – виробництво інших харчових продуктів 
(розроблено автором) 

 
Таким чином, група 2 «Виробництво кондитерських виробів» є найбільшою в цій 

секції, тому приділимо їй особливу увагу, але з початку проаналізуємо кондитерську 
промисловість країни в цілому. 

Кондитерська промисловість України – одна з найважливіших галузей харчової 
промисловості. Обсяг виробництва кондитерської промисловості становить 3% ВВП країни. 
Частка України на світовому ринку кондитерських виробів становить 0,5% [4]. 

Виробнича потужність галузі становить 1,5 млн. т. Українські кондитерські 
підприємства споживають близько 600 тис. т цукру на рік. Загальна кількість підприємств 
кондитерської галузі становить близько 800. Приблизно 90% підприємств випускають 
борошняні кондитерські вироби і тільки 10% виробляють цукристі (шоколад, карамель, 
цукерки, драже тощо). Сім найбільших кондитерських підприємств України мають ринкову 
частку від 4 до 26% і виробляють до 72% загального обсягу продукції [5]. Отже, наявний 
конкурентний ринок, на якому працює велика кількість виробників. 

Ринок кондитерської продукції умовно поділяється на три основні сегменти: цукристі, 
борошняні й шоколадні вироби. Найбільш значний сегмент – цукристі кондитерські вироби 
(карамель, драже і цукерки). Сегмент борошняних виробів (печиво, вафлі, торти і крекери) 
займає 38,6% всього обсягу продукції, а сегмент шоколадних виробів – 5,7%. Практично всі 
товарні групи кондитерської промисловості розвиваються завдяки освоєнню виробниками 
нових рецептур і поліпшенню технологічного обладнання. 

 Останніми роками найпомітніше розширився асортимент такої продукції: плиткового 
шоколаду (за рахунок пористого і високоякісного тонкого); шоколадних цукерок (завдяки 
розвитку пралінових начинок); шоколадних батончиків (особливо вафельної групи); рулетів, 
бісквітів (у тому числі бісквітного печива), глазурованого печива та печива з начинкою. 
Протягом багатьох років у кондитерській промисловості спостерігаються сезонні тенденції 
щодо нарощування виробництва і розширення асортименту в кожній із товарних груп. 

Національна кондитерська промисловість представлена підприємствами, що входять 
до системи Державного департаменту продовольства України: «Укркондитер», 
«Укрпродсоюз», «Укрхліб» і неасоційованих підприємств приватного сектору. До системи 
«Укркондитер» входять 28 фабрик, заводи продтоварів, цехи і підприємства громадського 
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харчування. Найбільшими підприємствами приватного сектору є: «Roshen», «АВК», 
«Житомирські Ласощі», «Бісквіт-Шоколад», «Світоч», «Конті», «Крафт Фудз Україна». 
Виробництва цих корпорацій, створені на базі кращих зарубіжних технологій, забезпечили 
випуск продукції на рівні провідних європейських виробників. За оцінкою фахівців ємність 
внутрішнього ринку кондитерських виробів становить близько 1.000.000 т за рік. 

Рейтинг лідерів не змінюється кілька років і найбільші підприємства,  такі як 
«Roshen», «АВК», «Житомирські Ласощі» та «Бісквіт-Шоколад», виробляють 60% 
вітчизняного ринку кондитерських виробів. Продукція іноземних виробників на 
внутрішньому ринку практично відсутня. Обсяг імпорту в 2015 році скоротився ще на 29%. 
Однією з основних причин цього зниження є девальвація внутрішньої валюти.  При цьому,  
зменшилася собівартість національної продукції в євровому еквіваленті. Це явище позитивно 
вплинуло на експорт кондитерської продукції. Найбільшими експортерами кондитерських 
виробів стали «Roshen», «АВК», «Світоч» та «Крафт Фудз Україна» [6]. 

При сегментації шоколадного ринку аналітики виділяють плитки, батончики, цукерки 
вагові та цукерки упаковані. Державна служба статистики України не надає інформацію за 
окремими видами шоколадних виробів, диференціюючи їх на більші групи.  

У 2015  році споживачі продовжували купувати ті ж вироби,  що і раніше,  але в 
менших обсягах. Це пов’язано з економічною ситуацією в державі. Як в натуральному, так і 
в грошовому вираженні, найбільшим попитом як і раніше користуються цукерки. 
Споживання цукерок в коробках вже кілька років скорочується (приблизно на 5% щорічно), 
а вагових, навпаки, зростає (також на 5% щорічно). На частку шоколадної плитки в загальній 
структурі реалізації аналогічних виробів припадає 15–20% в натуральному вираженні та  
20–25% – в грошовому, причому її споживання поступово зростає [7]. 

При дослідженні в м.  Одеси було виявлено одне підприємство,  яке є великим –   
ЗАТ «Одесакондитер», і 13 підприємств, які вважаються малими. Незважаючи на наявність 
великого лідера, підприємства не стикаються з конкуренцією – кожне підприємство 
розраховане на вузький географічний сегмент населення. 

При цьому підприємство може мати одне місце виробництва і кілька точок 
роздрібного продажу. У досліджуваної галузі також є і мікропідприємства з кількістю 
працівників 5–10 чоловік. Багато підприємств займаються виробництвом тортів на 
замовлення, що вже робить їх виробниками. Підприємство може самостійно виробляти 
торти, а в розрізі іншої продукції виступати тільки посередником. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Хлібопекарська промисловість 
України посідає в системі АПК одне з провідних місць, тому що виробляє товари, які є 
одними з найбільш важливих для споживачів. У загальному обсязі продукції харчової 
промисловості частка хлібопекарської промисловості становить понад 15%, а питома вага її 
виробничих основних фондів в харчовій промисловості – 8%. Шість найбільших підприємств 
галузі контролюють 65–68% виробництва. В м. Одесі виявлено 52 підприємства зазначеної 
галузі, три з яких є великими виробниками (6%), три – середніми (6%) і 46 – малими (88%). 

Частка кондитерської промисловості в загальному обсязі продукції харчової 
промисловості складає більше 17%. Сім найбільших кондитерських підприємств України 
виробляють 72% від загального обсягу продукції. При дослідженні в м. Одесі було виявлено 
одне підприємство, яке є великим (7%), і 13 підприємств, які вважаються малими (93%). 

У результаті дослідження виявлено 62 підприємства, які задовольняють всім умовам 
пошуку.  Також в процесі аналізу були розглянуті великі підприємства в тому ж регіоні,  що 
дозволяє стверджувати про можливість субконтрактації. Така співпраця допоможе підприєм-
ствам скоротити витрати на пошук постачальника/покупця, транспортні витрати та ін.  

Проведене дослідження дозволило отримати базу реально функціонуючих на 
території м. Одеси підприємств хлібопекарської та кондитерської промисловості. Наступним 
кроком дослідження може бути аналіз цінової політики визначених підприємств. Необхідно 
проаналізувати ціни підприємств, інформація про які є на їх сайті, та зібрати дані про ціни 
підприємств, які не мають прайсів на фірмових сайтах.  



ISSN 2313-4569     Вісник соціально-економічних досліджень, № 1 (62), 2017     

 70 

Розміщення подібної інформації на порталі субконтрактації м. Одеси дозволить 
підприємствам знайти найбільш вигідних партнерів, скоротити трансакційні витрати та 
простимулює конкуренцію між підприємствами одного рівня збуту. У результаті споживач, 
який оплачує націнку кожного етапу, зможе отримати необхідний товар за нижчою  
ціною. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах глибокої світової фінансової 

кризи значно зростає вплив зовнішніх загроз на підприємства України. Збільшується 
кількість низькоефективних та збиткових суб’єктів господарювання, які потребують 
кардинальних структурних перетворень з метою адаптації до ринкових умов 
господарювання, збереження своєї життєздатності та підвищення ефективності діяльності. 
Головним чинником успішної діяльності промислових підприємств є здатність 
пристосовуватись до мінливого ринкового середовища в обмеженому часовому періоді. 
Реструктуризація є одним із ключових елементів, що забезпечує зміну структури 
підприємства з метою підвищення його конкурентоспроможності та адаптації до 
вітчизняного і світового ринків.  Тому проблема реструктуризації як на макро-,  так і на 
мікрорівні набула вагомого значення в процесі реформування економіки України. 

Не зважаючи на те, що реструктуризація не є новим процесом в теорії та практиці 
управління підприємствами, в Україні успішному проведенню реструктуризації 
промислових підприємств заважають такі основні проблеми, як відсутність наукового та 
методичного обґрунтування процесу реструктуризації в нормативних актах; нестача 
досвідчених спеціалістів на підприємствах з питань реформування та реструктуризації; 
оцінка вартості реструктурованого підприємства з урахуванням ринкової вартості; дефіцит 
коштів на реструктуризацію; негативний вплив соціального сектору підприємства на процес 
його реструктуризації, що пов’язано з психологічним конфліктом інтересів працівників у 
процесі адаптації до нових умов праці та ін. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Дослідженням проблеми 
реструктуризації підприємств присвячено праці таких українських та зарубіжних вчених, як 
В. П. Александрова, І. Т. Балабанова, С. Є. Клименко, А. І. Ковальова, Р. В. Румянцева,  
Н. В. Семенченко, М. Портера, А. Томсона, Л. Бєлих, А. Юданова, Р. Фатхудинова,  
О. Терещенко, Е. Андрієвської, О. Амоші та ін. Водночас, у вчених і практиків немає 
єдиного підходу до механізму її проведення на підприємстві, так як кожне підприємство має 
власні проблеми та специфіку функціонування. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Реструктуризація для 
українських підприємств є досить новим засобом адаптації до ринкових умов та покращення 
ефективності господарювання. Однією з причин, що ускладнює проведення ефективної 
реструктуризації промислових підприємств в Україні є недостатнє наукове та методичне 
обґрунтування цього процесу. У зв’язку з цим, механізм реструктурування промислових 
підприємств України повинен бути розроблений та адаптований з урахуванням визначених 
особливостей, умов та специфіки діяльності суб’єктів господарювання.  

Постановка завдання. Мета статті – окреслити та проаналізувати основні проблеми 
реструктуризації промислових підприємств України в умовах нестабільної економіки, 
визначити напрями та шляхи їх розв’язання. На підставі проведеного аналізу тенденцій, 
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проблем та умов здійснення реструктуризаційних перетворень розробити рекомендації, що 
дозволять збільшити ефективність реструктуризації на українських підприємствах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Не зважаючи на широке використання 
терміна «реструктуризація» в науковій літературі й практиці управління підприємствами, це 
поняття все ще не отримало чіткого тлумачення. 

Реструктуризацію можна визначити як проведення комплексу заходів, які спрямовані на 
здійснення структурного перетворення виробництва з метою адаптації підприємств до мінливих 
ринкових умов господарювання. Але подібна інтерпретація недостатня для засвоєння змісту 
терміна. Так залишається незрозумілим, про яку саме структуру і зміни (перетворення) йдеться. 

Багато авторів вважають, що процесам реструктуризації підлягають слабкі, неплато-
спроможні підприємства, що знаходяться на межі банкрутства. Але, як свідчить зарубіжний 
досвід, успішні компанії, які прагнуть нарощувати обсяги високо конкурентної продукції і 
таким чином підвищувати прибутковість, збільшувати її вартість, також здатні до проведення 
реорганізаційних змін. Тому метою проведення реструктуризації є створення суб’єктів 
підприємництва, здатних ефективно функціонувати в умовах подальшого становлення 
ринкової економіки та виробляти конкурентоспроможну продукцію, яка відповідала б вимогам 
світових ринків [1]. Водночас реструктуризація збиткових підприємств забезпечує подолання 
збитковості і досягнення нормального стійкого фінансово-економічного стану. 

У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» надане наступне визначення: «реструктуризація підприємства – здійснення 
організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, 
спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом 
боргових зобов’язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено 
планом санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що 
сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску 
конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню 
вимог кредиторів» [2]. 

На думку автора, реструктуризацію підприємств необхідно визначити наступним 
чином. Реструктуризація підприємства – це комплексне перетворення його діяльності 
відповідно до вимог внутрішнього і зовнішнього середовища і виробленої стратегії розвитку, 
що передбачає перетворення структури виробництва, активів, пасивів і системи управління з 
метою підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції на ринках 
збуту, зростання ринкової вартості [3, с.21]. 

Необхідно розуміти, що єдиної моделі, універсального механізму проведення 
реструктуризації не існує, так як кожне підприємство має свої особливості функціонування, 
розмір, професійний рівень персоналу, технологію виробництва, рівень конкуренції та 
труднощі. Тому кожен реструктуризаційний процес вимагає індивідуальних підходів до 
підприємства, джерел фінансування та стратегічної мети розвитку [1]. 

Під час вибору форм і методів реструктуризації підприємства важливо враховувати 
всі фактори, що впливають на цей процес і, перш за все, – аналіз зовнішнього середовища, у 
тому числі прямий і непрямий його вплив на підприємство,  ринкову ситуацію,  а також 
забезпечити ефективне управління всім комплексом проблем, що формують стратегію 
конкурентоспроможності підприємства. Вона повинна сприяти фінансовому оздоровленню 
підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, в цілому 
підвищенню ефективності виробництва [4, с.56]. 

Процес реструктуризації в Україні має свої особливості та характеризується 
відсутністю державного фінансування та державних замовлень. Ці обмеження негативно 
позначаються на можливостях підприємства нарощувати обсяги виробництва, здійснювати 
вихід на нові світові ринки, і здатність генерувати високу інноваційну активність. У свою 
чергу, інноваційні зміни в економіці створюють умови для переходу на новий рівень 
управління, що забезпечить промисловому підприємству зростання рівня його конкуренто-
спроможності та покращення рівня розвитку як регіону, так і національної економіки в цілому. 
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Тому проблеми реструктуризації підприємств останнім часом потребують особливої уваги як 
органів державного управління, так і менеджменту через свою актуальність.  

Серед основних проблем, які виникають у процесі реструктуризації підприємств, 
можна виділити наступні: 
– відсутність універсальної методики реструктуризації підприємств, яка б ураховувала 

специфіку кожного бізнесу; 
– визначення оптимального розміру та структури підприємства, що реструктуризується; 
– визначення терміну проведення реструктуризації та періоду отримання очікуваних 

результатів від стратегічних перетворень; 
– подолання нестачі професійних досвідчених керівників на підприємствах, які здатні 

забезпечити якісний процес реструктуризації; 
– навчання менеджерів підприємств і співробітників, що обслуговують нові структури та 

бізнес-процеси; 
– подолання негативного відношення працівників до процесу реструктуризації 

підприємства; 
– оцінка вартості власності перетвореного підприємства за відсутності ринкових цін і 

спотвореної вартості в офіційному обліку; 
– пошук коштів на реструктуризацію; 
– зменшення негативного впливу соціального сектора підприємства на процес його 

реструктуризації. 
Як свідчить практика, реалізація концепції реструктуризації не може не позначитися на 

трудових колективах реструктуризованих підприємств, оскільки вносить у їх діяльність певні 
зміни щодо складу, перекваліфікації, чисельності, мотивації, нормування та оплати праці. 
Поява нових працівників відбивається не тільки на тих,  хто прийшов,  але й на вже 
сформований трудовий колектив. Ці та інші зміни, що відбуваються на підприємстві, 
позначаються на діяльності самих підприємств. Тому і підприємство й трудові колективи 
повинні адаптуватися до них, оскільки виникає соціальна напруга, яка з’являється через 
можливе неспівпадіння інтересів підприємства й конкретного працівника.  

У зв’язку з цим важливе місце при проведенні реструктуризації належить 
моніторингу стану соціально-психологічного клімату в колективі та вимагає внесення 
істотних змін до механізму проведення кадрової політики на підприємстві, формування 
виробничого колективу,  активізації роботи з адаптації його до нововведень у процесі 
реструктуризації підприємства. Особлива роль і місце в проведенні такої політики 
відводиться керівникові підприємства. Керівник повинен постійно спостерігати за станом 
морально-психологічного клімату в колективі, відслідковувати основні тенденції його змін, 
знати й вміло користуватися важелями впливу на ці процеси, а також проводити в колективі 
роз’яснювальну роботу щодо необхідності проведення реструктуризації виробництва та її 
ефективності для підприємства [3, с. 24]. 

Крім зазначених проблем досі існує проблема нормативного забезпечення реструк-
туризації підприємств. Українська нормативно-правова база проведення реструктуризації 
потребує удосконалення відповідно до реалій поточного економічного розвитку. Практика 
зарубіжних країн та їх нормативно-правове забезпечення не повною мірою відповідають 
специфіці діяльності підприємств України. У рамках кожної країни потрібно розробляти 
властиві лише їй нормативно-правові акти, які б орієнтували дії всіх структурних органів 
задіяних при проведенні реструктуризації промислових підприємств і покращення стану 
національної економіки [1]. Тому для створення сприятливих умов реструктуризації 
підприємств в Україні потрібно розробити стратегію та методику здійснення реструктури-
заційних перетворень для кожного промислового підприємства з урахуванням специфіки їх 
діяльності (вид діяльності, форма власності, рівень фінансового стану та ін.), та створити для 
цього відповідну нормативно-правову базу. 

Керівникам промислових підприємств усіх форм власності сумісно з органами 
державного управління і місцевого самоврядування необхідно активніше проводити роботу з 



Вісник соціально-економічних досліджень, № 1 (62), 2017     ISSN 2313-4569 

 75 

реструктуризації підприємств, в першу чергу збиткових, і, перш за все, оперативної її 
реструктуризації, що спрямована на виявлення і залучення всіх резервів виробництва, 
підвищення ефективності праці підприємств, виведення їх на рівень рентабельності. Цю 
роботу необхідно провести протягом найближчих років.  Це дозволить зробити такі 
підприємства інвестиційно-привабливими, і в процесі стратегічної реструктуризації 
забезпечити надходження інвестицій для їх подальшого розвитку. 

Впровадження нововведень, підвищення рівня технології, удосконалення 
інституційного середовища покращують інноваційну діяльність і створюють можливості для 
підвищення конкурентоспроможності і прийняття заходів щодо проведення реструктури-
заційних перетворень. Інноваційна політика повинна реалізовуватися на рівні державних 
органів управління, наприклад, через формування Національної інноваційної системи, що 
орієнтована на підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств, регіонів та 
країни в цілому. Основна мета Національної інноваційної системи повинна полягати в 
постійному оновленні виробничої продукції за рахунок проведення модернізації 
підприємств, зміні технології виробництва на основі впровадження радикальних інновацій. 

Для створення кращих умов проведення реструктуризації та інвестиційної 
привабливості підприємств і економіки України в цілому необхідно: 
– забезпечити чітку та злагоджену перебудову інвестиційної політики держави та 

законодавства країни в цілому. Вітчизняним та іноземним інвесторам необхідний 
юридичний і правовий захист своїх коштів та об’єктів інвестування, надання економічних 
гарантій від уряду. Наявність великої кількості законодавчих актів і постанов, які 
суперечать один одному призводять до плутанини під час вирішення спірних питань, 
тобто необхідно сформувати чітке та передбачуване правове поле; 

– надати правовий фінансовий захист таким процесам як кредитування та страхування 
ризиків, переглянути податкову систему, в пріоритетних галузях економіки надавати 
пільги на початкових етапах діяльності підприємства для його подальшого розвитку; 

– стабілізувати політичну ситуацію в країні, знизити рівень корупції, лібералізувати та 
дерегулювати підприємництво, сприяти розвитку фондового ринку, сформувати 
інвестиційні стимули, скоротити правила та інструкції стосовно ліцензування, 
оподаткування і репатриації прибутків. Загалом, для створення інвестиційно привабливого 
середовища, Україні потрібно якнайшвидше проводити всі необхідні реформи. 

У свою чергу на мікрорівні основними напрямками організаційно-економічної роботи 
повинні бути: 
– впровадження ефективних методів менеджменту; 
– припинення виробництва застарілої продукції, реалізація основних фондів і земельних 

ділянок, на яких вони розташовані, що не використовуються; 
– виділення зі складу великих підприємств більш гнучких самостійних підприємств та 

ліквідація безперспективних виробництв; 
– перебудова структури виробництва за принципом формування центрів прибутку; 
– розробка, сертифікація, розширення випуску конкурентоспроможної продукції  

і реалізація її на внутрішньому і зовнішньому ринках; 
– участь у регіональному і міжрегіональному поділі праці, розвиток регіональної  

і міжрегіональної кооперації; 
– організація виробництва й постачання комплектного устаткування «під ключ» з наступним 

сервісним обслуговуванням, навчанням кадрів, передачею технологічної документації; 
– відродження науково-технічної і дослідно-експериментальної бази, що реалізує 

інноваційні проекти з гарантованим економічним ефектом і оплатою залежно від обсягу 
продажу чи прибутку в замовника; 

– передача промисловим підприємством на баланс міста (або району) неприбуткових 
об’єктів (будівель, споруд) соціального призначення (наприклад, дитячих садків, лікарень, 
спортивних комплексів та ін.), які потребують значних витрат на їх утримання. 
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Висновки і перспективи подальших розробок. Реструктуризація є дієвим засобом 
подолання кризових явищ у діяльності підприємств та ефективним інструментом для 
забезпечення високої результативності суб’єктів господарювання. Системний підхід до 
проведення процесу реструктуризації дозволить прискорити процес підвищення 
конкурентоспроможності продукції на внутрішніх та міжнародних риках, покращити 
інвестиційну привабливість підприємств, ділову активність, рентабельність та ринкову 
вартість.  Подолання існуючих проблем в Україні на макро-  та мікрорівнях,  що заважають 
якісному проведенню структурних перетворень дозволить суттєво підвищити ефективність 
функціонування вітчизняних підприємств та економіки України в цілому, її життєдіяльність 
та конкурентоздатність. 

Перспективним шляхом вирішення існуючих проблем реструктуризації в Україні є 
удосконалення методологічного забезпечення процесу реструктуризаційних перетворень на 
промислових підприємствах з урахуванням особливостей та специфіки їх діяльності.   
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Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции развития предприятий сферы услуг в Украине. 
Выявлена структура предприятий сферы услуг и структура реализованных услуг в Украине. Прослежено 
доминирование традиционных видов услуг в Украине – услуг транспорта, торговли и операций с недвижимым 
имуществом. Обобщены тенденции капитального инвестирования в сферу услуг со значительными их 
объемами именно в транспорт и торговлю. Рассмотрена динамика экспорта-импорта услуг в Украине. 
Акцентировано внимание на тенденции увеличения спроса на экспортные и импортные виды услуг, что 
отражает общемировые тенденции. Выделена общемировая тенденция роста услуг в структуре экономик 
развитых стран с доминированием доли высокопрофессиональных услуг, связанных с наращиванием объемов 
инноваций в мире. 
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Abstract. The article considers the main development trends of service sector enterprises in Ukraine. Structure of 
service sector enterprises and structure of service rendered in Ukraine were identified. The dominance of traditional 
types of services in Ukraine – transport services, trade and real estate transactions were traced. The trends of capital 
investment in the service sector with significant volumes of transport and trade are summarized. The dynamics of 
services export-import in Ukraine is considered. Attention is paid to the trends of increasing demand for services export 
and import, reflecting global trends. A global trend of the services growth in the structure of the developed countries 
economies with the dominance of the share of highly professional services associated with increasing the volume of 
innovation in the world is singled out. 
 
Keywords: services; service sector; transport; real estate transactions; trade. 
 
JEL classification:  М000  
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Необхідність дослідження сучасних 
тенденцій та особливостей розвитку сфери послуг в Україні зумовлена великим значенням  
цієї сфери у структурі економіки країни та її вагомим впливом на процеси розвитку  
економіки в цілому. Сьогодні спостерігається тенденція до зниження ролі промисловості в 
структурі економіки країни, проте сфера послуг займає все більшу частку. Динамічні  
умови господарювання вимагають високо ефективної діяльності суб’єктів у будь-якій сфері,  
у тому числі й у сфері послуг. Проте діяльність у сфері послуг супроводжується високим 
рівнем конкуренції та невизначеності у зв’язку із її залежністю від виробничих сфер та 
особливостями самих послуг. Україна має всі передумови для формування конкурентного 
середовища у сфері послуг та створення конкурентоздатних послуг, що зможуть  
конкурувати на світових ринках. Проте до проблем розвитку сфери послуг необхідно 
застосовувати системний підхід, враховуючи особливості самих послуг та суб’єктів, що 
надають послуги.  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Останніми роками багато  
науковців приділяють увагу питанням зміни структури економіки України. Питання щодо 
структурних зрушень досліджуються такими провідними ученими, як: Д. П. Богиня,  
В. Ф. Беседін, В. М. Геєць, О. В. Коломийцева, Т. П. Шинкоренко та ін. Особливу увагу 
питанням розвитку сфери послуг приділяють такі вчені як:  Н.  С.  Венгерська [1],   
Т. В. Капелюшна [2], C. Ю. Кучерявенко [3], О. Б. Марцинковська [4], О. Б. Моргулець [5], 
О. М. Паливода [6], А. В. Сидорова [7], О. М. Шаповалова [8] та ін. 

У зв’язку із особливою важливістю цього питання для розвитку сфери послуг в 
Україні воно потребує подальшого розгляду та доповнення. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Питання,  що 
досліджується, характеризується недостатнім науковим опрацюванням. Дослідження, що 
проводяться не мають системного характеру, та розглядають лише окремі проблемні аспекти 
сфери послуг в Україні. Вирішення окресленого питання потребує комплексного підходу, 
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який повинен базуватись на досконалому аналізі сучасного стану розвитку сфери послуг в 
Україні.  

Постановка завдання. Метою статті є теоретичне обґрунтування процесів та 
тенденцій, що відображають динаміку сфери послуг в України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Економіка будь-якої країни складається 
із власних структурних елементів. Сфера послуг є однією з провідних сфер у структурі 
економіки розвинених країн. Сьогодні частка ВВП створена у сфері послуг у розвинених 
країнах світу сягає 75–80% [9]. Тому постає необхідність детального дослідження сучасних 
тенденцій розвитку сфери послуг в Україні, основною метою якого виступає виявлення 
позитивних та негативних тенденцій у розвитку сфери послуг в Україні.  

Згідно з методичними поясненнями до складання статистичної звітності послуги – це 
результат економічної діяльності, відносно якого не можна встановити права власності. 
Послуги не підлягають продажу окремо від процесу їх виробництва. Момент завершення 
виробництва послуги збігається з моментом надання її споживачеві. 

В Україні в 2015 році у сфері послуг працювало 59,6 тис. підприємств, основним 
видом діяльності яких є надання нефінансових послуг [9]. Більше половини підприємств, що 
надавали споживачам різноманітні послуги, функціонували у семи регіонах України:  
м. Києві, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Харківській, Запорізькій та Київській 
областях.  

Розподіл кількості підприємств сфери послуг в Україні за напрямами надання послуг 
представлений на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структура кількості підприємств сфери послуг в Україні у 2015 році за видами 

послуг, % (сформовано авторами за даними [9]) 
 

Згідно з даними рис. 1 найбільшу частку в структурі підприємств займають 
підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном (20,7%) та підприємства, що 
здійснюють професійну, наукову та технічну діяльність (17,5%). Простежується збільшення 
частки підприємств, що надають спекулятивні послуги, пов’язані із купівлею-продажем 
нерухомого майна. Ця тенденція не є позитивною для розвитку сфери послуг та економіки 
України в цілому. Проте зростання кількост підприємств, що зійснюють професійну, наукову 
та технічну діяльність є перспективним з точки зору зростання високопрофесійних, 
інноваційних послуг в Україні. 

Розглядаючи структуру реалізації послуг в Україні (рис.  2)  можна спостерігати 
тенденцію щодо домінування послуг транспорту в структурі наданих послуг (44,7% від 
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загального обсягу реалізації послуг в Україні). Сфера транспортних послуг є однією із 
найбільш розвинених сфер послуг в країні. Дана тенденція, перш за все,  зумовлюються 
географічним розташуванням країни, займаною площею та кількістю населення. Послуги з 
інформації та телекомунікації займають 19,1% у структурі реалізованих послуг. Тобто можна 
зробити висновки про орієнтацію сфери послуг в Україні на надання традиційних послуг. 

 

 

Рис. 2. Структура обсягу релізованих послуг за видами в Україні у 2015 році, % 
(сформовано авторами за даними [9]) 

 
Аналогічна ситуація простежується із наданням послуг в Одеській області (табл. 1). 

Домінуюче становище належить також наданню транспортних, складських, поштових та 
кур’єрських послуг. 

У структурі реалізованих послуг в Одеській області значну частку також займає 
реалізація послуг з інформації та телекомунікацій,  та операцій з нерухомим майном.  
Найбільш популярні види послуг в Одеській області переважно реалізуються підприємствам, 
частка ж населення у структурі реалізованих послуг за категоріями споживачів незначна.  

Варто відмітити, що обсяги професійних послуг в Україні незначні порівняно з 
обсягами послуг у торгівлі та транспорті. Проте цей вид послуг є найперспективнішим з 
огляду на провідний світовий досвід, що відображується на прикладі розвинених країн.  

Розглянувши структуру підприємств та реалізованих послуг в Україні необхідно 
проаналізувати також структуру капітальних інвестицій за видами економічної діяльності в 
Україні з метою виявлення найбільш динамічно розвиваючихся видів діяльності серед сфери 
послуг в Україні. 

Таблиця 1 
Обсяг реалізованих послуг підприємствами різним споживачам за видами економічної 

діяльності по Одеській області (сформовано авторами за даними [9]) 
Розподіл обсягу реалізованих послуг                                                        

за категоріями споживачів                                                                                                               
(у % до загального обсягу) Вид діяльності 

Обсяг 
реалізованих 

послуг                                                
(у  ринкових 

цінах),           
тис. грн. 

населенню підприємствам 
(установам) 

іншим 
категоріям 
споживачів 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 9366898,9 2,5 94,5 3,0 

Тимчасове розміщування й організація 
харчування 288277,0 68,8 21,6 9,6 

Інформація та телекомунікації 1135291,8 62,6 28,5 8,9 
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Продовження табл. 1 
Операції з нерухомим майном 887572,9 4,9 78,1 17,0 

Професійна, наукова та технічна 
діяльність 538124,3 4,1 95,2 0,7 

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 245648,8 73,0 26,7 0,3 

Мистецтво, спорт, розваги та                                                                
відпочинок 36304,3 69,9 26,0 4,1 

Надання інших видів послуг 45951,6 36,3 50,2 13,5 
 
В табл. 2 представлено структуру капітальних інвестицій за видами економічної 

активності в Україні за період з 2010 по 2015 роки. 
Таблиця 2 

Структура капітальних інвестицій за видами економічної активності в Україні  
за період з 2010 по 2015 роки, % (сформовано авторами за даними [9]) 

Роки 
Вид економічної активності  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Сільське, лісове та рибне господарство 6,1 6,8 6,9 7,4 8,6 11 
Промисловість  30,7 32,6 33,5 39,1 39,3 32,1 
Будівництво 16,5 13,3 14,9 16,3 16,4 15,9 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 10,3 10 9 8,9 9,5 7,6 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 10,7 10,6 11,9 7,4 7,1 6,8 

Тимчасове розміщування й організація 
харчування 0,6 0,7 0,8 0,6 0,7 0,5 

Тимчасове розміщування 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 
Інформація та телекомунікації  4,8 4 3,7 3,9 3,7 8,4 

 
Із наведених даних в табл. 2 видно, що в структурі капітальних інвестицій в Україні 

лідируючі позиції займає промисловість та будівництво. Проте значними також є частки 
капітальних інвестицій в торгівлю та транспорт в Україні. Хоча останніми роками значення 
цих видів економічної активності в структурі капітальних інвестицій дещо скорочується. 
Тобто серед найбільшими обсягами капітальних інвестицій у сфері послуг характеризуються 
торгівля та транспорт – найбільш розвинені історично види послуг. 

Наступним етапом дослідження тенденцій розвитку сфери послуг в Україні виступає 
виявлення особливостей експорту-імпорту послуг в Україні. Індекси-дефлятори експорту та 
імпорту послуг в Україні за період 2013–2015 рр. представлені на рис. 3. 

Протягом 2013–2015 рр. експорт та імпорт послуг нарощує обсяги. Проте у 2015 році 
зростання імпорту послуг перевищило зростання експорту, що не було характерним для 
попередніх двох років.  

Наведені дані свідчать про зростання обсягів послуг вироблених на території країни 
та імпортованих ззовні, що є загальносвітовою тенденцією до збільшення попиту на послуги 
взагалі. 

Підводячи підсумки дослідження основних тенденцій розвитку сфери послуг в 
Україні варто зауважити, що сфера послуг у подальшому буде розвиватись все більшими 
темпами. Основними причинами нарощування обсягів послуг у світі виступають: бажання 
полегшити рутинну роботу, зростання попиту на послуги пов’язані із проведенням дозвілля, 
вивільнення робочої сили із сільського господарства та урбанізація. Таким чином, у сфери 
послуг є значні перспективи щодо нарощування своїх обсягів, що повинно враховуватись 
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підприємствами, які планують свою діяльність у цій сфері. 
 

 
 

Рис. 3. Індекси-дефлятори експорту та імпорту послуг в Україні за період 2013–2015 рр., % 
(сформовано авторами за даними [9]) 

 
Висновки і перспективи подальших розробок. Проведені у цій статті дослідження 

дозволили отримати комплексні дані щодо основних тенденцій розвитку сфери послуг в 
Україні останніми роками. Розвиток сфери послуг в Україні характеризується переважанням 
традиційних видів послуг: транспорту, торгівлі та операцій з нерухомим майном. Розвиток 
сфери транспортних послуг є традиціним для України зважаючи на її вдале географічне 
розташування. Проте у структурі наданих транспортних послуг переважають послуги 
залізничного та автомобільного транспорту. Інші види транспортних послуг в Україні 
потребують подальшого розвитку та активізації діяльності у цих сферах. Розглядаючи 
розвиток торгівлі в Україні, можна дійти висновків щодо її постіного зростання, що не є 
перспективним для розвитку економіки країни на подальший період.  

Проте перспективними напрямами розвитку сфери послуг згідно із загальносвітовою 
тенденцією є розвиток високотехнологічних, професійних послуг. Такий комплексний та 
багатосторонній підхід до аналізу тенденцій сфери послуг в Україні дає можливість 
врахувати всі їх особливості на сучасному етапі розвитку економіки України та розробляти 
ефективні стратегії діяльності підприємств сфери послуг, спрямовувати увагу на 
впровадження та розвиток новітніх висококонкурентних послуг. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах економічної і політичної 

кризи в суспільстві дедалі більше зростає роль морегосподарського комплексу України як 
одного із засобів розвитку економіки, особливо з обранням нашою країною шляху 
євроінтеграції. Останніми роками обсяги вантажопотоків між центрами світової економіки і 
окремими державами зростають і ця тенденція буде зберігатися в найближчому 
майбутньому, враховуючи, що через територію України проходить низка міжнародних 
транспортних коридорів. Водночас, основною проблемою морегосподарського комплексу є 
загроза можливої втрати вантажопотоків. Висока конкуренція на ринку портових послуг при 
існуючому міжнародному поділі праці вимагає постійного підтримання основного капіталу 
морських торговельних портів на належному техніко-економічному рівні. Ефективність 
господарської діяльності підприємств – це одна із складових економічної могутності 
держави. І оскільки галузь має чимало проблем, постає завдання їх дослідити та винайти 
економічне підґрунтя для їх розв’язання.  

Аналіз досліджень і публікації останніх років. Проблеми розвитку портів є 
актуальними і широко обговорюються вітчизняними та зарубіжними спеціалістами. 
Дослідження українських вчених, а саме Б. В. Буркинського та М. І. Котлубая [3] доводять, 
що саме морський порт спроможний здійснити прорив у забезпечені країни валютою і,  
в перспективі,  витягнути наступні ланки економіки.  Зарубіжні вчені,  такі як П.  Холл [7],  
визначили різні підходи, завдяки яким ця проблема може бути вирішена. Завдяки роботі та 
висновкам Р. Е. Мансурова маємо змогу розглянути портову діяльність з точки зору його 
конкурентоспроможності [5]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Морські порти є 
складовою транспортної і виробничої інфраструктури держави на різних напрямах 
міжнародних транспортних коридорів. Від ефективності їх функціонування, рівня 
технологічного й технічного оснащення, відповідності системи управління та розвитку 
інфраструктури міжнародним вимогам залежить конкурентоспроможність вітчизняного 
транспортного комплексу на світовому ринку. 
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Серед головних проблем функціонування та розвитку портової галузі можна назвати: 
– зниження рівня прибутковості морських портів у зв’язку із значним зносом основних 

засобів (понад 70%); 
– повільне оновлення основних фондів морських портів; 
– відсутність дієвого механізму залучення приватних інвестицій для розвитку морських 

портів та захисту прав інвесторів; 
– зменшення обсягу транзитних вантажопотоків у зв’язку з недостатньо розвиненою 

інфраструктурою морських портів; 
– недосконалість законодавства з питань митного оформлення, перетинання державного 

кордону; 
– зниження рівня завантаженості морських портів у зв’язку зі зменшенням обсягу 

транзитних вантажопотоків; зниження попиту на продукцію вітчизняного виробництва на 
світовому ринку; 

– зменшення обсягів експортних вантажопотоків через морські порти у зв’язку з 
перевезенням вантажів іншими видами транспорту (автомобільним, залізничним); 

– нерозвинена транспортна інфраструктура в морських портах та на під’їзних шляхах; 
– низький рівень технічної безпеки в морських портах тощо [1]. 

Інтеграція України в світову господарську систему та активізація транзитних 
перевезень зумовлюють необхідність збільшення обсягів та підвищення якості транспортних 
послуг. Основними завданнями морської транспортної галузі мають стати: забезпечення 
безпеки перевезень та збереження вантажів; прискорення обслуговування; зменшення цін і 
витрат на транспортні послуги. 

Сьогодні морська транспортна система України неспроможна забезпечити зростання 
обсягів перевезень. Підвищується зношеність технічних засобів портів, погіршується їх 
структура, що негативно впливає на розвиток морських портів та галузі в цілому. Внаслідок 
цього українські порти витісняються з міжнародних ринків транспортних послуг. 

Постановка завдання. З наведених причин авторами було поставлено за мету 
розглянути можливі методи покращення роботи порту, враховуючі останні дослідження 
видатних науковців в цій галузі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Морські торговельні порти – це 
важливий елемент морегосподарського комплексу держави. В епоху глобалізації від 
ефективності роботи торгових портів залежить конкурентоспроможність окремих територій і 
держави в цілому. Вартість портових послуг включається в сукупні транспортні витрати і, як 
наслідок, вартість товарів. Портова діяльність впливає на рівень виробничої спеціалізації і 
концентрації, робить можливим міжнародний поділ праці. Таким чином, порти відіграють 
важливу роль у технологічних та організаційних перетвореннях, завдяки яким сталася 
інтернаціоналізація економіки в світовому масштабі. 

Основною проблемою, що постала перед морськими портами є загроза можливої 
втрати вантажопотоків. Висока конкуренція на ринку портових послуг при існуючому 
міжнародному поділі праці вимагає постійного підтримання основного капіталу морських 
торгівельних портів на техніко-економічному рівні. Нестабільною залишається вантажна 
база українських морських портів, що залежить від світового попиту на продукцію 
вітчизняних експортно-орієнтованих галузей та транзитних вантажів. 

Розглядаючи питання інтенсифікації соціально-економічного розвитку регіонів 
України, особливу роль необхідно відвести розбудові транспортної інфраструктури та 
міжнародних транспортних коридорів. Якість транспортної інфраструктури є однім із 
найважливіших факторів для інвесторів. Від розв’язання цього завдання залежить швидкість 
залучення України до європейського економічного простору. Вважаємо, що це повною 
мірою стосується розвитку водного транспорту та портового господарства. 

Морська портова галузь безпосередньо пов’язана з розвитком світової та вітчизняної 
економіки, від її стану залежить ефективність логістики великих експортоорієнтованих 
підприємств, її удосконалення забезпечує не тільки зниження витрат по закупівлях 
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імпортних товарів і збут готової продукції,  але й дозволяє збільшити доходи за рахунок 
розширення обсягів транзиту. Як і кожне підприємство, порт має свої унікальні 
характеристики, серед яких можна виділити наступні [2]: 
– порти забезпечують широкий спектр послуг, а не спеціалізуються на декількох продуктах, 

що відрізняє їх від підприємств комунальних послуг; 
– склалася різноманітна практика участі приватного капіталу – від оренди та експлуатації до 

приватизації; 
– існує можливість внутрішньої конкуренції внаслідок присутності на території 

підприємств, що роблять як схожі послуги, так і взаємодоповнюючі; 
– доступно дроблення основної послуги (переробка вантажів) на елементи, які можуть 

виконувати різні учасники портової діяльності; 
– з часом, вартість землі, на якій розташовується порт, а також його активів істотно зростає, 

що робить порт привабливим об’єктом для інвестицій; 
– необхідність масштабних капітальних інвестицій є природним бар’єром для входу в 

галузь; 
– більшість витрат порту – постійні, що дозволяє швидко нарощувати ефективність роботи 

при сприятливій кон’юнктурі і дає додаткове фінансове навантаження при несприятливій; 
– порт формує ефект масштабу, доступний як постачальникам послуг, так і їх споживачам; 
– рентабельність діяльності порту зазвичай зростає зі збільшенням його розмірів і 

активності. 
Морський транспорт є найбільш поширеним при перевезенні вантажів. Погоджуємося 

з поглядами Б. В. Буркинского та М. І. Котлубая, які вказують, що морський транспорт має 
реальні передумови для розвитку експортного потенціалу [3]. На їх думку, саме морський 
транспорт спроможний здійснити прорив у забезпеченні країни валютою і в перспективі 
витягнути інші ланки економіки, що мають з ним господарські зв’язки.  

Функціонування та розвиток морських портів здійснюються за принципами: 
1) об’єднання інтересів та діяльності держави в особі служби капітана морського порту, 

адміністрації морських портів України, інших державних підприємств, що забезпечують 
функціонування морського порту, та суб’єктів господарювання, що провадять свою 
діяльність у морському порту; 

2) збереження та утворення, зокрема на основі об’єднання майна приватної, державної та 
комунальної форм власності, єдиних майнових комплексів, розташованих в межах 
території та акваторії морського порту; 

3) забезпечення конкуренції серед суб’єктів господарювання, що виробляють однакову 
продукцію (товари, роботи, послуги) у морському порту; 

4) розмежування адміністративних функцій щодо забезпечення безпеки мореплавства та 
нагляду (контролю) за безпекою мореплавства і господарської (комерційної) діяльності; 

5) розмежування функцій забезпечення безпеки мореплавства та нагляду (контролю) за 
безпекою мореплавства; 

6) забезпечення безпеки мореплавства та господарської діяльності, що провадиться у 
морському порту; 

7) цільового використання портових зборів; 
8) збереження в державній власності стратегічних об’єктів портової інфраструктури 

морського порту; 
9) рівності прав усіх суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у морському порту, 

недопущення дискримінації у доступі до об’єктів портової інфраструктури загального 
користування. 

Підвищення конкурентоспроможності морського порту базується переважно на 
потребах ринків, які він обслуговує, а також використанні наявних ресурсів для збільшення 
попиту з боку цих ринків. Таким чином, формування організаційно-економічного механізму, 
що забезпечує конкурентоспроможність морського порту, є розробкою заходів, спрямованих 
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на підвищення ефективності використання наявних ресурсів, розвиток портової 
інфраструктури, підвищення якості послуг, безпеки функціонування тощо.  

Р. Е. Мансуров [5] розглядає конкурентоспроможність підприємства, яка: 
– визначає величину та ефективність використання всіх ресурсів підприємства; 
– є динамічним показником,  зміни якого залежать як від зовнішніх,  так і внутрішніх 

чинників; 
– є показником відносним. Базою для порівняння слугують аналогічні показники 

конкурентоспроможності підприємств-конкурентів або ідеальних (еталонних) 
підприємств; 

– є властивістю об’єкта, який характеризується ступенем задоволення ним конкретної 
потреби порівняно з аналогічними об’єктами, що представлені на ринку; 

– є здатністю витримувати конкуренцію порівняно з аналогічними об’єктами на певному 
ринку; 

– характеризує величину привабливості певного підприємства для інвестора; 
– підлягає впливу соціального та екологічного середовища [5, с.91]. 

Розрахунок загальної конкурентоспроможності підприємства ґрунтується переважно 
на аналізі основних показників його фінансово-господарської діяльності порівняно з 
аналогічними показниками підприємств-конкурентів та може застосовуватися до 
підприємств сервісної діяльності на морському транспорті, а саме, на аналізі: 
– прибутковості підприємства; 
– фінансової стійкості підприємства (темп приросту реальних активів, коефіцієнт автономії, 

коефіцієнт фінансової стійкості); 
– кредитоспроможності підприємства (норма прибутку, коефіцієнт абсолютної ліквідності, 

коефіцієнт залучення коштів); 
– використання капіталу; 
– рівня самофінансування; 
– валютної самоокупності тощо [6, с.185]. 

Формування такого механізму, в дійсності, є систематичним і безперервним 
процесом, за допомогою якого порт реалізує свою програму розвитку, коригує напрям 
діяльності і функції. Інакше кажучи, – це інструмент, за допомогою якого можлива реалізація 
довгострокових перспектив діяльності, середньострокових цілей і стратегій розвитку 
морського порту. Традиційна практика формування організаційно-економічного механізму 
включає низку напрямків дослідження факторів, які підвищують конкурентоспроможність 
порту, таких як:  
– оцінка сильних і слабких сторін порту;  
– оцінка виробничої бази;  
– оцінка вантажної бази;  
– пріоритети розвитку порту;  
– вивчення ринкової кон’юнктури;  
– динаміка зовнішнього оточення порту.  

Міжнародна практика свідчить про те, що стійкий розвиток і підвищення 
конкурентоспроможності не можуть бути досягнуті в процесі здійснення одиничних змін, що не 
зачіпають загальноструктурних модернізацій. Для цього потрібно налагодження керованого 
процесу, заснованого на досить чітко сформульованій політиці, що враховує місцеві умови. Цілі 
розвитку портової інфраструктури в області сталого розвитку повинні бути включені в програму 
розвитку портової адміністрації та інших відповідних організацій або компаній, які працюють на 
території порту. Багатофункціональність діяльності портового комплексу, породжена попитом 
на виконання різних транспортних і спеціальних сервісних операцій, зумовлює найважливішу 
задачу оптимізації організаційно-економічних відносин і вибору раціональної організаційної 
структури управління діяльністю порту з урахуванням таких підприємств.  

В рамках портової адміністрації та інших органів,  що функціонують в портовій зоні,  
повинні бути встановлені конкретні цілі, які визначають кількісно підцілі і завдання для 
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кожної організації або підрозділу. Варто встановити пріоритети серед різних цілей, підцілей 
та завдань залежно від їх результатів і структурних впливів на систему в цілому. Питання 
організації національної портової системи мають актуальне значення у зв’язку з вимогами, 
які диктуються міжнародною торгівлею. Правильний вибір ключових питань дозволить 
залучити до роботи щодо вдосконалення організації та планування передачі вантажів в 
морському порту в заданому напрямку всі зацікавлені міністерства, відомства, основні 
підприємства та організації всіх видів транспорту і клієнтури. Організація такої системи має 
за мету чітке уявлення про ті функції, які покладає на торгові порти держава. Міжнародний 
досвід показує,  що вирішення цього питання може бути сформульовано у вигляді системи 
заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності (рис. 1). 

Відповідно до цього підходу,  одна із першочергових задач порту полягає в зведенні 
до мінімуму витрат, пов’язаних з проходженням товарів через порт. Найчастіше національні, 
регіональні або місцеві державні органи очікують від портів відповідної участі в соціально-
економічному розвитку регіону і держави в цілому. Зазвичай на основі процесів 
функціонування порту формується і розвивається вся прилегла територія життєдіяльності 
населення. 

Таким чином, ця мета повинна переважати над індивідуальними цілями кожного 
порту і тим більше кожного оператора. На практиці така мета знаходить відображення в 
зусиллях, спрямованих на зведення до мінімуму витрат, пов’язаних з транзитом товарів через 
порти. Важливий етап в організації функціонування портової системи полягає у визначенні 
та аналізі основних оперативних та адміністративних функцій порту. Необхідно розрізняти 
так звані зовнішні функції операції, що здійснюються в акваторії порту з обслуговування 
судна, а також на стику між акваторією і територією, і на самій території порту по 
обслуговуванню інших видів транспорту шляхом пропозиції різних послуг, коло яких 
постійно розширюється.  Не менш важливе значення мають так звані внутрішні функції:  
адміністративні, економічні, фізичні, соціальні та комерційні, а також функції розвитку. Усі 
вони необхідні для нормального функціонування порту і задоволення потреб його клієнтів. 
Ефективне управління портовими внутрішніми функціями передбачає постановку 
відповідних завдань управління, які доповнюють і конкретизують цілі діяльності портів. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності порту 

(розроблено авторами) 
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стабільності. Однак, лише протягом останніх років, можна помітити слабкий рух у цьому 
питанні. Відомо, що в порту завжди існує небезпека погіршення стану морського 
середовища, земельних ресурсів і повітряного середовища в результаті можливих аварій в 
портовій зоні або навіть внаслідок повсякденних портових операцій. Для запобігання цій 
небезпеці в порту функціонує низка служб, частина з яких реально виконують всі необхідні 
заходи щодо забезпечення безпеки акваторії, а друга частина за роки незалежності України 
фактично не піддалася змінам, залишаючись бюрократично малорухливим механізмом, який 
«пожирає» кошти порту.  І це не єдина структура в організації порту,  що заважає стрімкому 
руху вперед.  

Таким чином, вивчаючи виділення основних аспектів організаційно-економічного 
механізму розвитку морського порту, відзначимо, що основа цього механізму повинна 
формуватися конкурентоспроможною на міжнародному рівні інфраструктурою, комплексом 
портових послуг, що повністю відповідають потребам національної економіки, торгівлі та 
транспорті, реалізації сучасних стратегічних підходів і кращої світової практики.  

Визначимо наступні основні аспекти в формуванні організаційно-економічного 
механізму, спрямованого на підвищення конкурентоспроможності морського порту. Для 
задоволення рівня потреби національної економіки в частині обсягів перевалки імпортних, 
експортних, каботажних і транзитних вантажів в першу чергу необхідно визначити 
пріоритетні потреби розвитку та напрями підвищення ефективності спільної роботи 
морської, портової та наземної інфраструктури за всіма типами вантажних і пасажирських 
перевезень. Вирішення цього завдання, поряд з чітким вибудовуванням адаптивної системи 
прогнозування розвитку навігаційних послуг і розвитку бізнесів, пов’язаних з портом, 
дозволить повною мірою забезпечити потреби країни в торгівлі і транспорті. Позначимо цей 
аспект як забезпечення достатніх потужностей для переробки вантажів.  

Економічна ефективність будь-яких процесів і альтернатив у рамках організаційно-
економічного механізму є одним із найважливіших пріоритетів. Для її досягнення в сфері 
створення портової інфраструктури й управління нею потрібна розробка механізму 
ефективного виділення ресурсів і визначення меж взаємодії державного і приватного 
капіталу. Прагнення до досягнення транспортної ефективності через прорахунок економіки 
логістичних ланцюгів поставки товарів є основою для визначення найбільш бажаних місць 
розміщення портової і наземної інфраструктури, а також досягнення збалансованої 
спеціалізації портів у кожному басейні. Ефективність і прозорість законодавства, схеми 
регулювання ринку, системи управління в портах, створення позитивного ділового 
макроекономічного клімату і умов для регіонального розвитку створять умови для сталого 
розвитку галузі на довгострокову перспективу. Розвиток сучасних інформаційних технологій 
на морському транспорті також входить до пріоритетних завдань. Зазначимо другий аспект 
як досягнення економічної ефективності розвитку портової інфраструктури.  

Впровадження та адаптація кращих світових практик в області надання послуг в 
портах є сутнісною проблемою морських портів. Для підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняної транспортної системи на міжнародній арені та реалізації транзитного потенціалу 
країни необхідно збалансовано розвивати потужності морських портів і наземного 
транспорту. Це дозволить задовольнити прогнозований кількісний і якісний попит на 
послуги з перевалки міжнародних транзитних вантажів, підвищити потенціал зовнішньої 
торгівлі, істотно збільшити обсяги експорту транспортних послуг, що включають перевалку 
зовнішньоторговельних вантажів в морських портах. Особливу увагу варто приділяти 
розвитку найбільш конкурентоспроможних регіональних і трансконтинентальних 
транспортних коридорів. Цей аспект можна відобразити як досягнення міжнародної 
конкурентоспроможності послуг морських портів. 

 Для підвищення комплексної безпеки, стійкості розвитку і функціонування 
транспортної системи необхідно забезпечити надійність і безпеку функціонування морського 
транспорту, досягти сучасних світових стандартів у сфері забезпечення безпеки 
інфраструктури в портах, сучасних світових стандартів у сфері забезпечення безпеки 
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мореплавання, сформувати систему охорони відповідно до вимог Міжнародної морської 
організації; забезпечити захист об’єктів транспортної інфраструктури і транспортних засобів 
від актів незаконного втручання.  

Усе це дозволить підвищити рівень безпеки судноплавства на морських шляхах, 
підхідних каналах і в акваторіях портів, знизити кількість аварійних випадків на морському 
транспорті та мінімізувати їх наслідки. Четвертий аспект – забезпечення безпечного 
функціонування і розвитку морської портової інфраструктури та морського транспорту. 

Захист довкілля та здоров’я людини забезпечується, насамперед, шляхом реалізації 
закладених в інвестиційні проекти технічних і технологічних логічних рішень, які 
відповідають сучасним стандартам і підвищеним екологічним вимогам. Як механізм 
взаємодії з іноземними партнерами можуть бути активно використані такі сучасні 
міжнародні засоби комунікації як форуми, конференції тощо. Підвищення сукупного 
світового добробуту за рахунок розвитку вітчизняної транспортної системи,  в тому числі 
окремих трансконтинентальних коридорів, що проходять по території України, може бути 
одним з основних аргументів залучення іноземних інвестицій для фінансування розвитку 
морських портів як єдиної транспортної інфраструктури. Цей аспект полягає у вирішенні 
соціальних завдань розвитку морської портової інфраструктури. Таку точку зору обрав  
П. Холл, який у своєму дослідженні виділив три підходи до визначення сутності порту і 
напрямків його роботи [7]:  

1.  Порти певних вантажів,  ключова роль яких –  отримання доходів від основної 
діяльності, створення робочих місць в регіоні, участь у формуванні бюджету. Ефективність 
існування такого порту визначається наступними характеристиками: обсяги перероблених 
вантажів, їх вигляд, режим морського перевезення, напрямок і призначення вантажу, ступінь 
замінності перевезення, кінцеве використання вантажів. 

За ступенем охоплення різних видів вантажів порти можна розділити на три групи: 
хаби –  найбільші представники галузі,  рівномірно обробні всі види вантажів,  що мають 
широкий спектр обладнання, транспортну інфраструктуру, зв’язки з більш дрібними 
внутрішніми портами, сприятливе зовнішнє оточення, тісні зв’язки з усіма працюючими в 
порту компаніями; диверсифіковані – порти середніх розмірів, однаково успішно працюють з 
усіма видами вантажів; нішеві – підприємства, особливо ті, які активно розвивають обробку 
певного вантажу або групи вантажів, вироблених або споживаних на прилеглих територіях. 

Концентрацію порту на певному виді вантажу можна встановити за допомогою 
коефіцієнта спеціалізації, а рівень спеціалізації визначається залежно від значення 
коефіцієнта: менше 0,2 – низький; 0,2–0,4 – середній, 0,4–0,6 – високий, більше 0,6 – дуже 
високий [8, с.154].  

2. Порти, як інфраструктурні системи, основним завданням своєї роботи вважають 
підвищення якості надаваних послуг, оптимізацію технологій виконання вантажно-
розвантажувальних робіт, максимізацію доходів. Основна увага приділяється якості та 
кількості інфраструктури (глибина, довжина причалів, склади, термінали, крани). Зв’язок 
між рівнем вантажообігу та інфраструктурою порту очевидна – підприємства, що інвестують 
кошти в днопоглиблювальні роботи, модернізацію причалів, придбання вантажно-
розвантажувального обладнання, розширення складських площ, можуть залучати додаткові 
вантажі та більше послуг надавати своїм клієнтам, збільшуючи доходи порту. 

3.  Порти як вузлові ланки в транспортній мережі.  У цьому випадку акцент робиться 
на тому,  що порти –  центральні ланки в торгівлі,  через які можна пов’язати регіони в 
міжнародну торговельну систему. 

Незважаючи на те, що порти є масштабними і, здавалося б, важко змінюваними 
структурами, можна спостерігати їх постійне вдосконалення – модернізується 
інфраструктура, підвищуються стандарти надання послуг, здійснюється пошук найбільш 
ефективних організаційних моделей. Цей процес UNCTAD (United Nations Conference for 
Trading and Development – Конференція ООН з торгівлі та розвитку) в 1992 р. запропонував 
організувати як еволюцію «поколінь» портів. Залежно від різноманітності, ступеня 
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технологічності інфраструктури, спеціалізації та пропускної здатності в 1992 р. виділили 
три, а в 1999 р. і четверте покоління розвитку порту [9, с.15]. 

Порти першого покоління – це організації, потужності яких, стратегія і діяльність 
зосереджені на наданні основних послуг – обробка вантажів і суден, безпеку. Порти другого 
покоління аналізують тенденції світового ринку і спеціалізуються на створенні або 
розширенні терміналів з особливих видів вантажів, використовуючи при цьому нові методи і 
прийоми управління,  засновані на плануванні та маркетингу.  Порт стає і вантажооброб-
лювальним, і сервісним центром.  

Робота портів третього покоління спрямована не тільки на обробку вантажів та 
надання супутніх послуг. Їх завдання – розширюючи спектр послуг, створити ефективну 
платформу для повноцінної логістики.  Типовою діяльністю цих портів можна назвати 
традиційні портові послуги, промислово-екологічні послуги, адміністративно-комерційні, 
організаційні, створення інформаційної структури, додаткової вартості вантажу, інтеграція з 
працюючими на території компаніями, спрощення митних і прикордонних процедур.  

Порти четвертого покоління – це не одна структура, а комплекс (мережа) фізично не 
пов’язаних між собою портів, об’єднаних загальним управлінням або співпрацею з 
оператором. З іншого боку, такі порти характеризуються розширенням зв’язків з іншими 
видами транспорту, диверсифікацією, інтернаціоналізацією і автоматизацією діяльності; 
вони оптимально інтегровані в логістичні ланцюжки та світові ланцюги поставок. Як 
засвідчує досвід, до четвертого покоління еволюціонують порти, що спеціалізуються на 
контейнерних перевезеннях. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Реалізація ефективної державної 
політики розвитку морських портів України дозволить: підвищити імідж України як 
морської держави, конкурентоспроможність морегосподарського комплексу та портової 
сфери, зокрема; вдосконалити систему державного управління портовою галуззю; 
впровадити дієвий механізм залучення приватних інвестицій; провадити морськими портами 
інноваційну діяльність шляхом застосування новітніх технологій; запровадити заходи щодо 
ресурсозбереження та зменшення негативного впливу на довкілля тощо. 

 За умов подальшого розвитку й модернізації власної транзитної транспортної 
інфраструктури, передбачається суттєве збільшення обсягів перевезень транзитних вантажів 
морським транспортом. У цьому контексті зростатиме роль морських портів як однієї із 
найважливіших ланок національної транзитно-транспортної інфраструктури. 

Розвиток морського транспортного комплексу України має значення не лише для 
країни, тому можемо розраховувати на підтримку світових фінансових структур. Вітчизняні 
морські порти без особливих проблем можуть бути задіяні в системі міжнародних 
транспортних коридорів, оскільки в останні роки їх колективи приділяли серйозну увагу 
реконструкції, модернізації й технічному переозброєнню перевантажувальних потужностей. 
Тому доцільним є спрямування на інтеграцію в світову економіку за допомогою 
міжнародних транспортних коридорів.  

Розбудова портової сфери має орієнтуватися на поліпшення якості обслуговування 
населення за рахунок впровадження інноваційних підходів, а також поповнення і поновлення 
морських суден.  З цієї причини постає самостійне наукове завдання щодо оцінки 
взаємозалежності між реалізацією зазначених заходів та їхніми впливами на економічну 
ефективність діяльності підприємств портової сфери. Сподіваємось, що його вирішення 
відкриє перспективи для подальших досліджень з приводу вдосконалення організаційно-
економічного механізму морських торговельних портів.  
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Динамізм і складність сучасного 
бізнес-середовища поставили перед керівництвом підприємств нові, складні виклики, до 
вирішення яких необхідно підходити комплексно. Саме життя потребує кардинальних змін у 
поглядах на шляхи ефективного функціонування організацій в ринковому середовищі. На 
сьогодні очевидною є потреба в запровадженні системи стратегічного управління, яка являє 
собою загальну концепцію того, як досягаються головні цілі організації, зважуються 
проблеми, що стоять перед нею, і розподіляються необхідні для цього обмежені ресурси. 
Стратегія повинна бути внутрішньо цілісною, спільною із середовищем, збалансованою по 
ресурсах, реальною, у міру ризикованою, повинна органічно поєднувати довгострокові та 
короткострокові цілі, тобто забезпечувати втілення кадрової політики. В сучасних умовах 
дефіциту кваліфікованих працівників на ринку праці загострюється боротьба та змагання 
суб‘єктів господарювання за професійні кадри. У досягненні цієї мети, тобто забезпеченні 
підприємств висококваліфікованим персоналом, що не тільки демонструє ефективну трудову 
поведінку, але й стає відданим своїй організації, постає завдання не тільки залучити 
персонал на підприємство, але й розвивати та утримати його у довгостроковій перспективі. 
Світова практика доводить, що потужним інструментом для досягнення цієї мети є 
організаційна культура. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Перші наукові уявлення про 
організаційну (корпоративну) культуру з’являються в західній літературі на початку 80-х 
років ХХ ст. завдяки дослідженням Т. Дж. Пітерса, Р. Х. Уотермена, Є. Шейна, К. Камерона 
та інших учених. Розвиток управлінських наук став поштовхом для виділення нового 
напрямку – ресурсного підходу, у рамках якого підвищення ефективності організації 
досягається за рахунок підвищення ефективності її людських ресурсів, при цьому в якості 
методів стимулювання використовується можливість творчої самореалізації, причетності до 
управління. Тому формування поглядів на організаційну культуру як механізм регуляції 
трудової поведінки персоналу стало очевидним. 
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Розвиток наукових підходів щодо дослідження ролі організаційної культури в процесі 
управління персоналом (що буде розглянуто нижче) знайшли відбиття в працях зарубіжних та 
вітчизняних науковців, а саме: К. Камерона, Т. Пітерса, Р. Уотермена, Є. Шейна,  
Є. Померанцевої, Т. Соломанідіної, О. Тихомирової, А. Воронкової, О. Грішнової,  А. Колота, 
Д. Ліфінцева, Г. Назарової, І. Петрової, М. Семикіної, С. Пасєки, І. Терона, О. Харчишиної,  
Г. Хаєта й ін. Водночас, аналіз досліджень і публікацій свідчить, з одного боку, про наявність 
великої кількості поглядів щодо указаної проблеми, а, з іншого боку, – про те, що у багатьох 
випадках думки науковців віддзеркалюють лише ті аспекти,  в яких вони є визнаними 
фахівцями (психологічні, соціальні, управлінські тощо). 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Значні світові надбання 
у сфері нових підходів до організаційної культури та ролі персоналу в умовах швидких і не 
завжди передбачуваних змін у ринковому середовищі при одночасному існуванні декількох 
технологічних укладів потребують подальшого системного і комплексного дослідження. 
Очевидно, що наявність різних думок науковців і практиків свідчить не тільки про розмаїття 
думок, але й про наявність певних прогалин в методологічному і методичному забезпеченні 
реалізації складної і багатопланової системи стратегічного управління, в якій основними 
складовими є управління людськими ресурсами і організаційна культура.  

Постановка завдання. Вищезазначені обставини викликають нагальну необхідність 
визначення системоутворюючих взаємозв’язків організаційної культури і управління 
людськими ресурсами як  визначальних складових стратегічного управління. Саме таку мету 
визначили для себе автори цього дослідження. Для досягнення визначеної мети було 
виокремлено рішення відповідних завдань, а саме: вивчення та узагальнення думок учених 
різних галузей наук щодо сутності організаційної культури та управління людськими 
ресурсами; визначення власного авторського бачення ролі і взаємозв’язків організаційної 
культури і управління людськими ресурсами як компонентів системи стратегічного 
управління організаціями; формування відповідних висновків і пропозицій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Теоретичною і методологічною основою 
роботи є фундаментальні положення теорії менеджменту, дослідження вітчизняних і зарубіжних 
учених і фахівців з питань стратегічного управління. У процесі дослідження використано 
методи теоретичного узагальнення, ретроспективного аналізу та синтезу, статистичного 
аналізу, системного підходу та експертних оцінок і соціологічних опитувань. 

Спробуємо провести аналіз думок визнаних учених з урахуванням необхідності 
виокремлення елементів системного взаємозв’язку організаційної культури і управління 
людськими ресурсами.  

Відомий дослідник Е.  Шейн довів,  що організаційна культура –  це система  
«… колективних базових уявлень, які набуваються групою при вирішенні проблем адаптації 
до зовнішнього середовища і внутрішньої інтеграції,  які довели свою ефективність і тому 
розглядаються як цінність і передаються новим членам групи в якості правильної системи 
сприйняття, мислення і відчуття відносно названих проблем» [1, с.31–32]. У цьому 
визначенні можна виокремити два аспекти, які мають відношення до стратегічного 
управління, а саме – необхідність адаптації до зовнішнього середовища і внутрішня 
інтеграція членів організації відповідно до її розвитку в майбутньому. Це, безперечно, 
важливі аспекти, але вони не можуть слугувати в якості комплексного визначення 
компонентів стратегічного управління людськими ресурсами, оскільки не несуть 
управлінського впливу з боку керівників. 

Т. Питерс і Р. Уотермен розкрили зв’язок між культурою і успіхом в роботі 
підприємства, а саме: «вивели» низку вірувань і цінностей організаційної культури, які 
привели ці компанії до успіху: 1) віра в дії; 2) зв’язок зі споживачем; 3) заохочення автономії 
і заповзятливості; 4) розгляд людей як головного джерела продуктивності і ефективності;  
5)  знання того,  чим керуєш;  6)  не займатися тим,  чого не знаєш;  7)  проста структура  
і невеликий штат управління; 8) одночасне сполучення гнучкості і жорсткості в організації 
[2, с.245–247]. Вивчивши досвід 62 провідних американських компаній вони зробили 
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висновок про те, що більшість з них утримують відповідні структурні підрозділи і 
запроваджують спеціальні програми, спрямовані на діагностику і вдосконалення 
організаційної культури, відносини між керівництвом і працівниками будуються за 
принципом «продуктивність – від людини» [2, с.297]. У роботі указаних учених також можна 
зазначити декілька складових стратегічного управління: одночасне сполучення гнучкості і 
жорсткості в організації та розгляд людей як головного джерела ефективності. Тобто має 
місце деяка обмеженість стратегічного бачення розвитку організацій. 

К. Камерон та Р. Куін довели, що культура організації проявляється в тому, що для неї 
є цінним, який стиль її лідерства, мова та символи, процедури та повсякденні норми, а також 
в тому, як визначається успіх. Інакше кажучи, все те, що визначає унікальність характеру 
організації [3, с.52]. Вважаємо, що така думка є досить звуженою і не може розглядатися як 
системна характеристика стратегічного управління. 

Необхідно зазначити, що українські науковці приділяють проблемам організаційної 
культури значний інтерес, про що свідчать чисельні публікації в фахових виданнях.  

Зокрема, Г. Назарова розглядає питання визначення показників (чинників впливу) 
рівня організаційної культури в умовах нової парадигми управління, що заснована на 
інноваційному управлінні та пріоритетній ролі працівника у виробничому процесі [4, с.290]. 
Таке тлумачення щодо визначення впливу організаційної культури на ефективність 
стратегічного управління, безперечно, наближає до більш чіткого виокремлення 
взаємозалежностей організаційної культури і управління людськими ресурсами, але й 
потребує визначення відповідного методологічного підходу. 

О. Грішнова зазначає, що «… не лише цінності суттєво впливають на функціонування 
корпоративної культури системи, але й корпоративна система впливає на цінності 
працівника. Наприклад, якщо в  компанії однією з найважливіших цінностей є розвиток, то 
цінності персоналу такої компанії мають проявлятися в прагненні до розвитку. Розвиток і 
саморозвиток має стати цінністю переважної більшості працівників компанії» [5, с.238]. 
Взаємний вплив, на який указує О. Грішнова, дійсно є важливою, але далеко не єдиною 
компонентою функціонування ефективної організаційної культури 

На більш системний зв’язок культури зі стратегічним управлінням указує А. Колот, 
який стверджує, що розвиток культури пов’язаний з визначенням базових цінностей, 
знаходженням способів соціальної згуртованості співробітників, встановленням певного 
типу відносин між членами організації, а також із зовнішнім середовищем [6, с.14].   

Фахівець у сфері організаційної культури М. Семикіна надає відповідну оцінку 
реального стану організаційної культури в Україні, що слугує суттєвою перешкодою  
для переходу вітчизняної економіки до стратегічного управління. За її думкою «... для 
більшості українських підприємств наявна організаційна культура ввійшла у протиріччя із 
завданнями адаптації до вимог конкурентного середовища. Недоліки і проблеми формування 
організаційної культури негативно відбиваються на мотивації персоналу до ефективної 
праці, стані соціально-трудових відносин, особливостях трудового менталітету, що,  
у свою чергу, стає однією з відчутних перешкод у забезпеченні ефективної діяльності 
підприємств» [7, с. 238].  

В. Усачова більш чітко, хоча і досить стисло, визначає співвідношення основних 
компонент стратегічного управління. Вона стверджує, що «… організаційна культура і 
система роботи з персоналом виступають один для одного чинниками внутрішнього впливу, 
оскільки, з одного боку, зміни організаційної культури викликають необхідність відповідної 
зміни роботи з персоналом, з іншого, – напрями роботи з персоналом, що розвивають 
організаційну культуру, у свою чергу, отримують її як основу свого подальшого 
вдосконалення» [8, с.7]. Але в системі стратегічного управління це являє лише оперативний і 
тактичний рівні управління людськими ресурсами, які є підґрунтям вищого – стратегічного 
рівня, і потребує більш обґрунтованого методологічного підходу. 

За думкою І. Терон «… якісна організаційна культура задає систему координат та 
задіяних інструментів взаємодії,  які визначають вектор розвитку цінностей,  норм,  
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формування структури мотивації, стандартів трудової поведінки та узгодження інтересів 
персоналу» [9, с.640]. Вважаємо, що таке уявлення є дещо обмеженим і не може 
розглядатися як системна компонента стратегічного управління. 

У колективній монографії «Корпорації: управління та культура» доведено, що 
установлені особливості персоналу як носія культури викликають необхідність постійної 
адаптації його поведінки до змін умов функціонування підприємства, які складають основу 
його культури. Методи адаптації культури підприємства співзвучні з методами підтримки 
культури. Це зміна уваги менеджера з управління персоналом, а саме: «… зміна стилю 
управління конфліктом або кризою; перепроектування ролей і зміна фокусу в програмах 
навчання; зміна критерію стимулювання; зміна акцентів у кадровій політиці; зміна 
організаційної символіки і обрядовості» [10, с.309]. Можливо, ця робота ближче за інші 
підійшла до визначення чинників, що можуть стати в нагоді при визначенні методологічних 
підходів до формування відповідних стратегій управління людськими ресурсами. 

О. Харчишина виокремлює організаційну культуру як важливу складову ефективного 
розвитку організації. Вона підкреслює, що в організаційній культурі кристалізуються 
найбільш успішні, життєздатні, перевірені досвідом зразки мислення, поведінки, прийняття 
рішень та взаємовідносин, які підтримуються і в процесі природного розвитку організації,  
і свідомими зусиллями керівників і власників. Саме це дає підстави вважати, що  
культура підприємства є, по суті, найціннішим і незамінним мотиваційним ресурсом 
розвитку [11, с.7].     

Необхідно зауважити, що дехто з науковців цілком слушно зауважує на роль 
організаційної культури в управлінському впливі на персонал організації. За думкою  
С. Пасєки, до складових корпоративної культури, окрім правил та сталої практики, 
додаються звичаї в галузі корпоративного управління [12, с.96]. І. Петрова наголошує, що до 
цих визначень необхідно додати управлінський контекст організаційної культури, зміст 
якого автор вбачає в тому, що організаційна культура, по-перше, є окремою підсистемою 
сучасних засобів управління організацією, та, по-друге, процес її формування не може бути 
неформальним,  на рівні вільного утворення цінностей та звичаїв,  а має бути об’єктом 
доцільного управлінського впливу [13, с.77]. 

Таким чином, аналіз наукових поглядів свідчить про те, що в економічній літературі 
сьогодні проблема організаційної культури та управління людськими ресурсами потребує 
поглибленого вивчення з позицій співвідношення указаних понять та їхнього місця в системі 
стратегічного управління, оскільки практика менеджменту персоналу ставить нові задачі 
щодо зростання ролі нематеріальних активів підприємства, а, відтак, їх важливої складової – 
організаційної культури.  

Розглянемо деякі варіанти співвідношень цих понять,  що використовуються в 
науковому лексиконі більш за все. 
1. Організаційна культура і управління персоналом виступають одне до одного чинниками 

внутрішнього впливу. Відповідно до загальноприйнятого тлумачення чинник – це 
причина, рушійна сила будь-якого процесу, що визначає його характер або окремі його 
риси. Але таке тлумачення не дозволяє визначити місце кожного з понять в процесі 
стратегічного управління, оскільки їх можна трактувати і як однопорядкові, і як такі, що 
мають самостійне уособлене значення. 

2. Організаційна культура як самостійна підсистема – це  важливий чинник впливу на 
ефективність стратегічного управління. Існування цього тлумачення має право на 
використання, але з боку методологічного підходу не надає системних зв’язків 
категорійного апарату стратегічного управління. 

3. Організаційна культура як інструмент (метод) управління персоналом. Дійсно, управління 
персоналом розглядається як сукупність механізмів, принципів, форм і методів впливу на 
формування, розвиток і використання персоналу організації, реалізованих як низка 
взаємозалежних напрямків і видів діяльності. Отже, управління персоналом виступає 
одночасно і як система організації, і як процес, і як структура. Відповідно до вказаного, 
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     можна стверджувати, що під системою управління персоналом розуміють сукупність 
методів, процедур і програм впливу організації на своїх співробітників з метою 
максимального використання їхнього потенціалу.  

Водночас, метою авторів цієї статті є визначення більш чіткого методологічного 
підходу до указаних понять та їх місця в системі стратегічного управління організацією.  

Якщо використовувати відповідну методологію щодо визначення співвідношення 
організаційної культури і управління персоналом, можна запропонувати схему, що дозволяє, 
на нашу думку, надати більш чітке уявлення місця і взаємозв’язку указаних вище понять у 
системі стратегічного управління (рис. 1). Водночас, наданий взаємозв’язок потребує 
додаткового розгляду щодо визначення місця організаційної культури й управління 
людськими ресурсами в системі категоріального апарату. 

 

 
 

Рис. 1. Системний взаємозв’язок стратегічного управління людськими ресурсами і 
організаційної культури (розроблено авторами) 

 
Зрозуміло, що обмежений обсяг статті не надає можливості детального викладу 

сутності і системного змісту таких категорій стратегічного управління як закони, принципи 
управління, цілі стратегічного управління і відповідні стратегії, методи та методики і 
технології, що мають використовуватися для досягнення визначених цілей. Тому 
виокремимо лише частку вказаних категорій, а саме «цілі – стратегії – методи – прийоми». 
Якщо використовувати загальноприйняте розуміння того, що мета визначає організаційну 
структуру організації, систему й механізм управління і є системотворчим, системо 
організуючим фактором, можна використати наступну послідовність. Якщо має місце чітке 
уявлення мети, виникає необхідність вибору відповідної стратегії, яка визначає перспективні 
напрямки й траєкторію руху організації в часі й просторі;  організує форми,  технології,  
методи, способи й прийоми діяльності людей. При цьому необхідно зауважити, що стратегія 
по-перше, – це динамічна модель доцільної, системної діяльності людей, яка враховує вплив 
факторів зовнішнього й внутрішнього середовищ, і, по-друге, – це функція управління, що 
відокремилася. Таким чином, стратегічне управління людськими ресурсами указує на 
загальний напрямок руху компанії на шляху до досягнення своїх цілей за допомогою 
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управління людьми. У свою чергу, мета управління персоналом – це забезпечення  
ефективної  організації  людських  ресурсів у межах окремого підприємства чи установи.  
В умовах ринкової економіки нове розуміння управління персоналом полягає в тому, що 
замість відомої схеми управління А. Файоля (планування, організація, розпорядництво, 
координація, контроль) починає функціонувати більш складна модель, яка базується на 
взаємозв’язку управлінських процесів і операцій, цілей та ресурсів організації. Узагальнення 
вітчизняного і зарубіжного досвіду дозволяє сформулювати глобальну мету управління 
персоналом: формування, розвиток і реалізацію з найвищою ефективністю трудового 
потенціалу організації. Програмною ж метою в організації роботи з персоналом повинне 
стати оволодіння механізмом управління трудовою (індивідуальною, психофізіологічною, 
тощо) діяльністю людини у суворій відповідності принципам ефективного використання її 
особистісного потенціалу і формування особистості, яка володіє колективною психологією, 
високою кваліфікацією, розвиненим почуттям співвласника організації та високою 
відповідальністю. Наголосимо, що головним методом (інструментом) реалізації такої 
системи є саме організаційна культура, яка одночасно виступає і як одна із найважливіших 
стратегій усієї системи стратегічного управління людськими ресурсами. 

Таким чином, організаційна культура може розглядатися як цілісний та ефективний 
інструмент управління персоналом тільки в умовах наявної сформованої структури 
домінуючих ціннісних орієнтирів та наявності визначеної ієрархії ціннісних орієнтирів 
трудового колективу, що і буде складати сутність культури організації. З точки зору багатьох 
дослідників процес формування організаційної культури прямо залежить від ідентичності 
процесу створення самої групи, оскільки сутність групи, характерні для її членів образ 
мислення, погляди, відчуття та цінності, виявляються наслідком колективного досвіду і 
колективного навчання, яке виражається в системі прийнятих групою уявлень, які й 
постають як культура цієї групи. 

Для практичної реалізації вищезазначеного є доцільним проведення певної роботи 
щодо формування адекватного стилю керівництва. Керівникам підприємств і їхніх 
структурних підрозділів у першу чергу потрібно звернути увагу на розвиток таких якостей 
як: знання науки управління; комплексність мислення; рівень умотивованості на роботу; 
інформаційна відкритість; конструктивне сприйняття критики; організаторські здібності; 
уміння мотивувати; переконувати й вирішувати конфлікти; ініціативність; здатність до 
навчання; професійна компетентність. Однак, щоб підлеглі демонстрували конструктивну 
ділову активність та ініціативність, необхідна соціальна відвага та сильне бажання 
розвиватися разом з підприємством. Таке можливо тільки за умов, якщо спеціально та 
системно формується ефективний соціально-психологічний (інноваційно-підприємницький) 
клімат, сутність якого – залучення всіх співробітників до процесу розвитку організаційної 
культури.   

Організаційно система стратегічного управління людськими ресурсами будується на 
базі існуючої оргструктури системи управління персоналом. При цьому виділяють три 
основні варіанти організаційного оформлення системи: 
1. Повне відокремлення системи в самостійну структуру (але при цьому існує небезпека 

відриву від оперативної практики реалізації стратегії). 
2. Виділення органу стратегічного управління в самостійну структурну одиницю (відділ 

стратегічного управління) і формування стратегічних робочих груп на базі підрозділів 
системи управління персоналом. 

3. Формування системи стратегічного управління персоналом без відокремлення в 
структурні одиниці (але при цьому питанням стратегічного управління приділяється 
другорядна роль). 

Найчастіше система управління процесом формування й розвитку організаційної 
культури входить до завдань відділу управління персоналом і підпорядковується, відповідно, 
директорові з управління персоналом. Це пояснюється специфікою функцій-завдань 
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організаційної культури, які пов’язані з функціями системи управління персоналом, і 
успішна їхня реалізація вимагає тісного співробітництва.  

Результати соціологічного обстеження низки провідних підприємств Одеського 
регіону за участю авторів статті свідчать, що їхні керівники (власники) вже набули певного 
досвіду в просуванні організаційної культури. Так, 40% вважають, що організаційна 
культура повинна бути на підприємстві; 35% намагаються сформувати організаційну 
культуру за допомогою західних технологій; 25% відзначають необхідність організаційної 
культури на  підприємстві, але задля послідовної роботи щодо її формування та розвитку не 
вистачає фахівців та фінансових коштів. За даними проведеного дослідження можна зробити 
висновок, що визначена кількість тих, хто задіяний у сфері управління, мають негативне 
значення коефіцієнту кваліфікаційного відхилення, що свідчить про значну невідповідність 
потрібних і фактично наявних фахівців за рівнем кваліфікації щодо реалізації функцій  
організаційної культури. Враховуючи визначальну роль керівників організацій у формуванні 
та розвитку ефективної організаційної культури, можна зробити узагальнюючий висновок 
щодо нагальної необхідності проведення значної довготривалої роботи і докладання зусиль 
науковців і практиків щодо надбання дієвих знань і навичок в системі стратегічного 
управління організаціями. 

Ефективність організаційної культури її стратегічне спрямування, а отже, 
спроможність до розвитку (рівень адаптивності) можна визначити, виходячи з того, 
наскільки досягнута її основна мета. Головною метою організаційної культури є 
забезпечення самоорганізації соціально-економічної системи за допомогою персоналу. 
Рівень розвитку організаційної культури можна визначити за допомогою якісних показників: 
наявність спеціальної групи (служби, менеджерів з персоналу, менеджерів-культурологів), 
розвиненої системи заохочення та стимулювання робітників, придатних формувати та 
розвивати корпоративну культуру та ін. Як було зазначено авторами, провідну роль у 
формуванні організаційної культури майже завжди приймають на себе керівники-лідери. 
Щодо позитивного впливу на окремого робітника, організаційна культура може проявлятися 
у формуванні цінностей професійної діяльності, саморозвитку, самореалізації,  самонавчання 
що й є ознаками конкурентоспроможності персоналу підприємства. Отже, стає зрозумілим 
що організаційна культура – це культура організації соціально-економічної системи. 

Сутність культури організації відображається саме в її функціях, завдяки реалізації яких 
культура виступає одним із соціальних механізмів управління соціально-економічними 
процесами підприємства. Основні функції організаційної культури: змістовна, виховна освітня, 
розвиваюча, мотиваційна, інтегруюча, охоронна, нормативно-регулююча, змінююча, 
адаптивна, комунікативна, селективна, стабілізуюча, оптимізуюча, відтворювальна [15, с.263]. 
Оскільки організаційна культура присутня у всіх сферах діяльності персоналу підприємства, її 
функції повинні бути реалізовані у всіх функціональних блоках системи управління 
підприємством, у тому числі управління персоналом.  

Важливо відзначити, що багато функцій організаційної культури тісно стикаються з 
функціями системи управління персоналом. Організаційна культура, впливаючи на кожний 
функціональний блок системи управління, відображає ідеологію управління організацією, 
тобто створює фундамент процесу управління – його ідеологію.  

Практика успішних компаній свідчить про те, що культура організації породжуються 
лідерами, які транслюють групі індивідуальні цінності. Завдання лідера – управляти і 
контролювати прояв усіх елементів культури.  Організаційна культура,  як унікальне явище,  
відображає специфіку кожної конкретної організації, її базові цінності, принципи, норми та 
артефакти. Саме тому важливим є не конкретний перелік цих постулатів, а ступінь їх 
ефективності для конкретної організації. Надамо перелік корпоративних цінностей і місії 
провідних компаній світу, що мають високий рівень організаційної культури (табл. 1). 

Наведені приклади провідних компаній свідчать про те,  що існують відмінності в 
базових цінностях і формулюванні місії, що є досить природним. Водночас, детальне 
вивчення базових корпоративних цінностей та місій указаних компаній надають можливість 
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виокремити схожі риси базових корпоративних цінностей, а саме: споживачі, прагнення до 
розвитку і постійного вдосконалення, інноваційність і відкритість, зв’язок з суспільством і 
соціальна відповідальність. Зрозуміло, що без системної (зауважимо – цілеспрямованої) 
роботи щодо пошуку, залучення, використання та розвитку (і соціального також) членів 
трудового колективу формування ефективної організаційної культури як чинника впливу на 
успішну діяльність будь-якої організації практично унеможливлюється. 

 
Таблиця 1 

Корпоративні цінності та місії провідних компаній із розвиненою організаційною культурою 
(удосконалено авторами за даними [16]) 

 

Компанія Деякі базові корпоративні 
цінності 

Місія 

Microsoft (США) Персонал (співробітники) 
Споживачі 
Постійне удосконалення 
Думати і діяти глобально 
Інноваційність 

Сприяти людині та суспільству у 
всьому світі реалізовувати свій 
потенціал повною мірою 

Bayer (Німеччина) 

Відповідальність 
Взаємодопомога 
Постійне вдосконалення 
Довіра (клієнта,бізнес-партнера, 
акціонерів, суспільства) 

Бути світовим лідером у 
постачанні товарів і послуг 
преміум класу для індивідуальної 
мобільності 

Toyota (Японія) Відповідальність до своїх 
обов’язків 
Креативність 
Практичність 
Повага та вдячність 

Виробляти надійні транспортні 
засоби та сприяти сталому 
розвитку суспільства шляхом 
використання інноваційних та 
високоякісних товарів та послуг 

Mitsubishi (Японія) Корпоративна соціальна 
відповідальність 
Споживачі 
Інтеграція і чесність 
Розвиток 

Ми прагнемо надавати 
максимальне задоволення і 
безпеку від водіння для наших 
шановних клієнтів і нашого 
суспільства 

GlaxoSmishKline 
(Велика Британія) 

Відкритість 
Повага до людей 
Споживачі 
Інтеграція 

Поліпшувати якість людського 
життя, дозволяючи людям 
робити більше, почувати краще, 
жити довше 

HSBC  
(Велика Британія) 

Відповідальність 
Відкритість до різних ідей і 
різних культур 
Зв’язок зі споживачами, 
громадянами та суспільством 

Ми даємо можливість 
підприємствам і економікам 
процвітати, допомагаючи людям 
здійснювати свої надії і мрії та 
реалізовувати свої здібності 

 
Управління формуванням і розвитком організаційної культури дозволяє сформувати 

нове ділове співтовариство, діяльність якого буде відповідати сучасним вимогам соціуму, 
яке буде сприймати себе не тільки механізмом витягу максимальному прибутку, але й 
частиною суспільства. Таким чином, організаційна культура здобуває усе більшу важливість 
у загальній ефективності  діяльності підприємства. Приклади динаміки ключових показників 
успішної діяльності провідних компаній з розвиненою організаційною культурою надано 
нижче (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Динаміка  ключових  показників  успішної  діяльності провідних компаній з розвиненою 

організаційною культурою (розроблено авторами за даними [16]) 
Середньорічне зростання ключових показників розвитку 

за 10 років, % 
Компанія 

Виручка Операційний 
прибуток 

Чистий 
прибуток 

EPS 
(прибуток на 

1 акцію) 
BMW (Німеччина) 6,24 8,41 10,56 9,98 
Bayer (Німеччина) 3,48 9,66 8,71 7,40 
Danone (Франція) 4,97 2,88 5,43 1,63 
L’Oreal (Франція) 5,06 6,65 7,09 9.63 
Toyota (Японія) 3,79 0,57 2,70 5,13 
Mitsubishi (Японія) 7,63 19,11 18,08 32,37 
GlaxoSmishKline 
(Велика Британія) 

2,16 0,97 1,96 3,33 

HSBC (Велика Британія) 5,04 2,68 6,33 1,15 
 

Висновки і перспективи подальших розробок. Таким чином, викладене вище 
дозволяє сформулювати наступні висновки:  
1. Проблема організаційної культури та управління людськими ресурсами потребує 

поглибленого системного вивчення з позицій співвідношення указаних понять та їхнього 
місця в системі стратегічного управління, що має стати підґрунтям більш чіткого 
усвідомлення низки дій у середньо- та довгостроковій перспективі щодо суттєвого 
підвищення ефективності організаційної діяльності в умовах невизначеності і швидких 
змін зовнішнього середовища. 

2. Узагальнення думок науковців різних галузей щодо співвідношення понять організаційної 
культури і стратегічного управління людськими ресурсами, що використовуються в 
науковому лексиконі більш за все, призвело до напрацювання авторського бачення 
системних взаємозв’язків указаних понять, що надано на рис. 1. 

3. Оскільки стратегічною метою в організації роботи з персоналом повинне стати оволодіння 
механізмом управління трудовою (індивідуальною, психофізіологічною, тощо) діяльністю 
людини у суворій відповідності принципам ефективного використання її особистісного 
потенціалу і формування особистості, яка володіє колективною психологією, високою 
кваліфікацією, розвиненим почуттям співвласника організації та високою 
відповідальністю, головним методом (інструментом) реалізації такої системи є саме 
організаційна культура, яка одночасно має виступати і як одна із найважливіших стратегій 
усієї системи стратегічного управління людськими ресурсами. 

4. Відсутність чіткого усвідомлення необхідності задоволення нагальної потреби усіх рівнів 
суспільного виробництва у переході до стратегічного управління вимагає розробки 
масштабної програми дій щодо застосування сумісних напрацювань зарубіжних та 
вітчизняних науковців і практиків в Україні. 

Подальші дослідження у цьому напрямку мають добру перспективу з огляду на 
ефективність досягнутих результатів за умови об’єднання зусиль науковців різних галузей 
задля забезпечення системних і комплексних підходів до формування і реалізації 
стратегічного управління на всіх рівнях суспільного виробництва в Україні. 
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Abstract. The article investigates the essence of the threat in relation to the financial and economic security of 
enterprise. The characteristic features and signs of threats to lose the financial and economic security are determined. 
The list of grouping attributes for risks classification and systematization of the threats to enterprises financial and 
economic security on the principle of taking into account significant differences between different threats is determined. 
On the basis of scientific approaches synthesis, the actual classification system of financial and economic security 
threats was formed, which allowed ranking of threats with a view to their most complete and accurate identification 
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mentioned classification system, the grouping signs and types of threats to the enterprise financial and economic 
security that were proposed by the author, were considered. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Діяльність підприємств України 
пов’язана з різноманітними загрозами. Загрози фінансово-економічній безпеці підприємств 
численні й багатопланові, що вимагає їх певної впорядкованості з метою встановлення 
дієвого контролю за можливістю перетворення цих загроз з потенційних в реальні та вжиття 
адекватних заходів щодо запобігання цим процесам. Управління фінансово-економічною 
безпекою підприємства забезпечується цілеспрямованим впливом на виникаючі загрози, 
здатні вплинути на ринкові перспективи бізнесу і його вартість. Умовою якісного управління 
фінансово-економічною безпекою підприємства є визначення таких загроз, а результатом – 
їх нейтралізація і мінімізація.  

Оскільки сьогодні загрози фінансово-економічній безпеці підприємств є найбільш 
непередбачуваними і руйнівними, то це обумовлює необхідність їх подальшого наукового 
дослідження. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Аналіз наукових джерел останніх 
років показав, що науковці переважно приділяють увагу дослідженню загроз, які впливають 
на економічну безпеку суб’єктів господарювання.  

Питання стосовно сутності, класифікації та шляхів мінімізації загроз фінансовій 
складовій економічної безпеки підприємств знайшли відображення в наукових працях таких 
вчених, як: Т. Г. Васильців, В. І. Волошин, О. Р. Бойкевич, В. В. Каркавчук [1], І. А. Бланк [2], 
Р. С. Папехін [3], А. М. Штангрет [4], О. М. Підхомний, Н. О. Микитюк, І. П. Вознюк [5],  
О.  М.  Бадаєва [6],  Г.  А.  Саруханян [7],  І.  П.  Мойсеєнко,  О.  М.  Марченко [8]  та ін.  Проте в 
науковій літературі немає узгодженої думки стосовно класифікації та складу загроз, які 
здійснюють вплив на формування фінансово-економічної безпеки підприємств. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Розглядаючи 
проблеми фінансово-економічної безпеки підприємств виникає необхідність більш 
ретельного вивчення різновидів загроз, що впливають на її рівень. Незважаючи на те, що 
дослідження вказаної проблеми має принципове теоретичне і практичне значення, 
загальноприйнята класифікація загроз фінансово-економічній безпеці підприємств відсутня в 
науковій літературі. У зв’язку з цим вважаємо за доцільне розглянути цю проблему і 
викласти своє бачення щодо цього питання, що обумовило вибір теми, мету та задачі статті. 

Постановка завдання. Метою та завданнями статті є: дослідити сутність загрози 
фінансово-економічній безпеці підприємства; виявити характерні особливості та ознаки 
загроз втрати фінансово-економічної безпеки підприємствами; визначити перелік 
групувальних ознак для класифікації і систематизації загроз фінансово-економічній безпеці 
за принципом врахування суттєвих відмінностей між загрозами; на основі узагальнення 
наукових підходів сформувати актуальну класифікаційну систему загроз фінансово-
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економічній безпеці, яка дозволяє ранжувати загрози з метою їх найбільш повнішої і точної 
ідентифікації при побудові системи фінансово-економічної безпеки підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах суб’єкти 
господарювання постійно знаходяться під впливом різноманітних загроз і небезпек, які 
походять із зовнішнього та внутрішнього середовища,  та різні за своїм змістом,  
виникненням, систематичністю прояву, ступенем керованості, нейтралізації, тривалістю 
впливу на функціонування і розвиток суб’єкта господарювання [9, с.306]. 

Кожне підприємство працює в специфічних умовах конкретних ринків, має свої 
особливості, і, відповідно, потребує гнучких способів реагування на загрози фінансово-
економічній безпеці, які легко адаптуються до нових нестандартних ситуацій. 

Фінансова безпека посідає особливе місце в системі економічної безпеки 
підприємства. Варто відзначити, що: суть фінансової безпеки підприємства вчені переважно 
розуміють як фінансову стійкість і/або як захищеність від загроз;  головною метою 
фінансової безпеки виступає гарантування фінансової стійкості та максимально ефективного 
функціонування підприємства у поточному періоді та високий потенціал розвитку в 
майбутньому; головною умовою – здатність протистояти існуючим і виникаючим 
небезпекам та загрозам, які здатні завдати фінансової шкоди підприємству [10, с.224]. 

Управління фінансово-економічною безпекою забезпечується цілеспрямованим 
впливом на загрози, що здатні вплинути на вартість та ринкові перспективи бізнесу. 
Результатом такого впливу виступає нейтралізація і мінімізація загроз фінансово-
економічній безпеці. 

Аналіз низки наукових робіт дозволяє констатувати, що стосовно фінансово-
економічної безпеки підприємства загрозу її втрати можна визначити як: 
– наявне чи потенційно можливе явище або чинник, що створює небезпеку для реалізації 

фінансових інтересів підприємства [4, с.332]; 
– потенційні або реальні дії фізичних або юридичних осіб, що порушують стан захищеності 

суб’єкта підприємницької діяльності та здатні призвести до припинення його діяльності, 
або до фінансових та інших втрат [5, с.120]; 

– можливий негативний наслідок дії факторів зовнішнього середовища і внутрішньої 
еволюції компанії для її фінансового стану [7, с.7]; 

– стан того чи іншого фактора його зовнішнього або внутрішнього середовища (або їх 
сукупності), який прямо або трансформуючись, може негативно вплинути на фінансовий 
стан та (або) фінансові інтереси підприємства, призвести до зниження його фінансової 
стійкості, або перешкодити його фінансовому розвитку [8, с.32–33]; 

– реальну або потенційну можливість прояву деструктивного впливу різних чинників на 
фінансовий розвиток підприємства, що призводить до певного економічного збитку [11, с.48]; 

– наявне чи потенційно можливе явище або дія, що створює небезпеку для реалізації 
фінансових інтересів підприємства та перешкоджає ефективному використанню наявних 
ресурсів і ринкових можливостей [12, с.249]. 

Проведені дослідження дозволяють констатувати, що загроза втрати фінансово-
економічної безпеки: 
– найбільшою мірою притаманна діяльності підприємств в умовах ринкової економіки; 
– супроводжує реалізацію майже всіх видів фінансових операцій і напрямів фінансової 

діяльності підприємства; 
– є результатом виникнення суперечностей між фінансовими інтересами підприємства та 

зовнішнього фінансового середовища та між суб’єктами внутрішнього середовища; 
– має непостійний характер, тому що загроза може змінюватися в процесі розвитку 

підсистеми забезпечення фінансової безпеки підприємства; 
– має об’єктивний характер, який проявляється незалежно від того, враховується вона 

суб’єктами забезпечення фінансової безпеки чи ні; 
– завдає безпосередній або опосередкований збиток підприємству, внаслідок її негативного 

впливу [4, с.332; 13, с.117–118; 14, с.169–170]. 



Вісник соціально-економічних досліджень, № 1 (62), 2017     ISSN 2313-4569 

 109 

Поняття «загрози фінансовій безпеці підприємства» варто вважати більш 
комплексною категорією, оскільки цей вид загрози не тільки фінансовим інтересам, але й 
самому фінансовому стану, фінансовим технологіям та інструментам, ефективному й 
сталому розвитку фінансової системи підприємства [13, с.119]. 

Згідно з [5, с.123], в типовому випадку можна виділити три ознаки, характерні для 
загроз фінансовій безпеці підприємницької діяльності, а саме: свідомий і корисливий 
характер; спрямованість дій на завдання збитків суб’єкту підприємництва; протиправний 
характер.  

При цьому, загрозою фінансовій безпеці підприємництва може бути не будь-яка дія, 
що має негативні наслідки. Дії, визначені як загрози, свідомо спрямовані на отримання 
певної вигоди від фінансової дестабілізації підприємства, від посягань на його фінансову 
безпеку. Загрози, зазвичай, передбачають порушення законодавчих норм певної галузі права 
і зумовлюють певну відповідальність осіб, які це здійснюють [5, с.120–121]. 

Наслідки конкретної реалізації загроз зрештою проявляються у вигляді збитку 
(шкоди), що може набувати форму прямої втрати (втрата доходу, капіталу тощо) або 
непрямої (упущена вигода, зниження фінансової репутації підприємства тощо). Отож, 
можливість реальної реалізації загроз фінансовій безпеці підприємства є ризиком, який 
може викликати прямі або непрямі втрати для його функціонування. 

Своєчасне виявлення реальних і потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього 
характеру, визначення інструментів та можливості їх усунення є ключовим фактором 
забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства.  

Розглядаючи фінансово-економічну безпеку підприємств як систему захисту та 
протидії різного роду небезпекам і загрозам виникає необхідність у класифікації загроз з 
метою їх більш ретельного вивчення, обґрунтованого використання засобів їх попередження 
і нейтралізації, управління наслідками їх впливу. 

У науковій літературі мають місце різні класифікації загроз фінансовій безпеці для 
різного виду об’єктів (держави, галузі, підприємства). Більшість дослідників наводять у своїх 
працях класифікацію загроз фінансовій безпеці стосовно загальнодержавного рівня.  
У цьому дослідженні акцент ставиться на визначенні системи загроз фінансово-економічній 
безпеці на мікрорівні, тобто на рівні підприємства. 

Загрози фінансовій складовій економічної безпеки підприємства дуже різноманітні. 
Існує багато поглядів стосовно того, що варто відносити до загроз фінансово-економічній 
безпеці. Виходячи з цього, актуальним є здійснення систематизації таких поглядів і розробка 
класифікаційної системи загроз фінансово-економічній безпеці з метою їх найбільш повної і 
точної ідентифікації при побудові системи фінансово-економічної безпеки підприємства. 

В основі будь-якої класифікації загроз фінансовій безпеці лежать дві ознаки: причини 
їх виникнення та вплив загроз на параметри економічних систем [15, с.21]. Це дуже важливо 
для їх аналізу і оцінки наслідків їх впливу на фінансову безпеку. 

Т.  Г.  Васильців,  В.  І.  Волошин,  О.  Р.  Бойкевич та В.  В.  Каркавчук [1,  с.34]  
класифікують загрози фінансовій безпеці підприємства за: місцем виникнення; ставленням 
до загроз; ступенем важкості наслідків; об’єктом посягань; можливістю здійснення; формою 
збитку; тривалістю дії; частотою дії; рівнем прогнозованості; можливістю попередження; 
суб’єктами загроз. 

Розгорнута класифікація загроз наведена І. А. Бланком в [2, с.77–79], який визначив 
такі ознаки загроз фінансовим інтересам підприємства і його фінансовій безпеці: об’єктна 
спрямованість; характер прояву; джерела виникнення; характер походження; часовий 
період; рівень ймовірності реалізації; розмір можливого збитку; можливість передбачення. 

Цікавим є підхід О. М. Підхомного, Н. О. Микитюка та І. П. Вознюка [5, с.121–122], 
які класифікують загрози фінансовій безпеці підприємницької діяльності за: джерелом 
виникнення; рівнем тяжкості наслідків; рівнем вірогідності; стадіями підприємницької 
діяльності; об’єктами посягань; суб’єктами загроз; формою збитку. 
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О. М. Бадаєва [6, с.5] пропонує такі класифікаційні ознаки видів загроз фінансовій 
безпеці підприємств: за видами діяльності; за масштабами джерела впливу; за пріоритетними 
інтересами власників підприємства; за рівнем впливу на фінансову безпеку. 

Згідно з Г.  А.  Саруханяном [7,  с.12]  класифікація загроз фінансовій безпеці 
підприємства може бути проведена за: структурними елементами фінансової безпеки; 
джерелами походження; сферами прояву; тривалістю; рівнем небезпеки; масштабами 
можливих збитків; ступенем прогнозованості; характером виникнення. 

На думку І. П. Мойсеєнко та О. М. Марченко [8, с.33–34], в узагальненій класифікації 
загроз фінансово-економічній безпеці підприємства доцільно виділяти такі класифікаційні 
ознаки: безпосередність впливу; ступінь сформованості; можливість виявлення; джерела 
виявлення; об’єкти, яким вони загрожують; масштаб можливого впливу на підприємство; 
вплив на певний вид діяльності; вид фінансово-економічних інтересів підприємства; 
тривалість; ймовірність реалізації; розмір ймовірних збитків; можливість передбачення; 
об’єктивність чи суб’єктивність зумовленості; ступінь їх суб’єктивного сприйняття. 

Для досягнення мети цього дослідження потрібно вирішити таке завдання: визначити 
перелік групувальних ознак для класифікації і систематизації загроз фінансовій безпеці 
підприємства. Це завдання будемо вирішувати за принципом врахування суттєвих 
відмінностей між різними загрозами. 

На основі узагальнення наукових підходів щодо класифікації загроз фінансово-
економічній безпеці пропонуємо їх класифікаційну систему, яка дозволяє ранжувати загрози 
фінансово-економічній безпеці підприємства, і включає такі їх види:  
– за джерелом виникнення: зовнішні та внутрішні загрози; 
– за об’єктом посягань: загрози фінансовим, матеріальним, інформаційним та трудовим 

(кадровим) ресурсам; 
– за суб’єктами загроз: загрози з боку кримінальних структур, недобросовісних конкурентів, 

контрагентів, власних працівників; 
– за можливістю здійснення: реальні та потенційні загрози; 
– за характером впливу: прямі та непрямі загрози; 
– за характером причинно-наслідкового зв’язку: явні та приховані загрози; 
– за характером виникнення: загрози, що виникають за об’єктивних обставин, та загрози, які 

є наслідком прийняття суб’єктивних рішень; 
– за часовим періодом: поточні та довготривалі загрози; 
– за тривалістю дії: тимчасові й постійні загрози; 
– за рівнем ймовірності реалізації: загрози з високим, середнім та низьким рівнем реалізації; 
– за розміром ймовірних збитків: загрози з допустимим, критичним та катастрофічним 

розміром збитків; 
– за рівнем тяжкості наслідків: загрози з високою, значною, середньою та низькою тяжкістю 

наслідків; 
– за рівнем небезпеки:  загрози,  що призводять до втрати вартості або прибутку 

підприємства та переборні в короткостроковому, середньостроковому та довгостроковому 
періодах, та загрози, що призводять до банкрутства підприємства; 

– за формою збитку: загрози, реалізація яких завдає прямого збитку, та загрози, реалізація 
яких призведе до упущеної вигоди; 

– за можливістю передбачення: прогнозовані та непрогнозовані загрози; 
– за ступенем прогнозованості: загрози з високим та низьким ступенем прогнозованості; 
– за можливістю попередження:  загрози,  які можуть бути попереджені,  не можуть бути 

попереджені, та частково можуть бути попереджені; 
– за стадіями підприємницької діяльності: загрози на стадії створення підприємства, загрози 

на стадії функціонування підприємства; 
– за масштабами можливого впливу: загрози фінансовій безпеці підприємства в цілому, 

загрози фінансовій безпеці окремого структурного підрозділу,  загрози фінансовій безпеці 
окремої господарської операції; 
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– за видами діяльності: загрози, що виникають в операційній, фінансовій та інвестиційній 
діяльності; 

– за сферами прояву: загрози при збуті виробленої продукції, при операціях на фондовому 
ринку, при кредитуванні, при формуванні активів, при кругообігу оборотного капіталу, 
при розміщенні тимчасово вільних грошових коштів, при валютних операціях, при 
здійсненні дивідендної політики, при створенні дочірніх структур, при злиттях і 
поглинаннях, при формуванні інтелектуального капіталу; 

– за характером загроз: загрози виробничого, соціального, законодавчого та економічного 
характеру; 

– за видами фінансово-економічних інтересів підприємства: загрози поточним і 
довгостроковим фінансово-економічним інтересам підприємства; 

– за функціональними складовими (розробка автора): загрози бюджетній, грошово-
кредитній, банківський, інвестиційній, інноваційній, інформаційній, фондовій, страховій, 
зовнішньоекономічній складовій фінансової безпеки; 

– за рівнем виникнення (розробка автора): загрози, що виникають і проявляються на 
макрорівні, мезорівні та мікрорівні. 

Більшість з наведених видів загроз розглянута в економічній літературі.  Виходячи з 
цього, розглянемо більш детально запропоновані автором види загроз фінансово-економічній 
безпеці в рамках виділених в процесі дослідження критеріїв їх ідентифікації. 

Пропонуємо ввести класифікацію загроз фінансово-економічній безпеці підприємств 
за функціональними складовими та рівнем виникнення. 

За функціональними складовими можна виділити загрози: бюджетній, грошово-
кредитній, банківський, інвестиційній, інноваційній, інформаційній, фондовій, страховій, 
зовнішньоекономічній складовій фінансової безпеки підприємства. Така класифікація загроз 
дозволить співставити конкретну сукупність загроз з відповідним рівнем складової 
фінансової безпеки підприємства, тобто виділити об’єкт впливу та поточний рівень складової 
фінансової безпеки. Порівняння у часі наявних загроз за кожною складовою та їх рівнів 
характеризуватиме ефективність управління фінансовою безпекою підприємства. 

За рівнем виникнення можна виділити загрози, що виникають і проявляються на 
макрорівні, мезорівні та мікрорівні. 

Загрози, що виникають і проявляються на макрорівні, є сукупністю всіх тих умов та 
чинників, які здатні спричиняти негативний вплив на господарський процес підприємства та 
його фінансово-економічну безпеку на загальнонаціональному чи загальносвітовому рівні.  

До зовнішніх загроз макрорівня можуть бути віднесені всі ті фактори (умови, дії), які 
ускладнюють чи унеможливлюють здійснення господарської діяльності підприємством на 
ринках окремих країн чи на глобальному ринку в цілому [16, с.130]. 

До зовнішніх загроз макрорівня можна віднести [8, с.34–35]: стагнацію або кризовий 
стан національної економіки; високий рівень інфляції; низьку купівельну спроможність 
населення; зниження місткості внутрішнього ринку країни внаслідок демографічної ситуації; 
недосконалість господарського законодавства, його нестабільність; високий рівень 
податкових ставок; коливання курсів валют; девальвацію національної грошової одиниці; 
несприятливий інвестиційний клімат; нерозвиненість фінансової інфраструктури; 
енергетичну залежність від інших країн світу; дефіцит або відсутність власних природних 
ресурсів; несприятливі міжнародні угоди, рішення або дії з боку окремих іноземних держав 
(економічна блокада, ембарго тощо); надзвичайні ситуації та стихійні лиха; зниження 
кількісних та якісних характеристик трудових ресурсів; форс-мажорні обставини (військові, 
соціальні конфлікти тощо). 

Загрози,  що виникають та проявляються на мезорівні,  поєднують усі ті умови та 
чинники, які можуть негативно впливати на господарську діяльність підприємства із 
безпосереднього зовнішнього середовища і, як наслідок, на рівень його фінансово-
економічної безпеки. 
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До зовнішніх загроз мезорівня можна віднести загрози з боку постачальників, 
конкурентів, споживачів, банків, органів державної та місцевої влади, ЗМІ, громадських 
організацій, профспілок. 

З боку постачальників: зрив, неналежне виконання укладених договорів; відмова від 
співробітництва; низька якість сировини, комплектуючих матеріалів; високий рівень цін; 
неритмічність постачання. З боку конкурентів: жорстка цінова та нецінова конкуренція; 
застосування її недобросовісних форм, зокрема недобросовісної реклами; копіювання 
товарного знаку чи товарної марки; переманювання цінних кадрів та клієнтури 
конкурентами; комерційний шпіонаж; недружні захоплення та поглинання, рейдерство тощо. 
З боку споживачів: розрив договірних відносин; відмова від відвантаженої продукції; 
затримка її оплати; неплатоспроможність, банкрутство дебіторів; зміна смаків та уподобань 
споживачів. З боку банків: високий рівень кредитних ставок; жорсткі умови надання 
кредитів; неналежний розвиток окремих банківських послуг. З боку органів державної та 
місцевої влади: дискримінація підприємства; корупція посадових осіб; надання податкових 
та інших пільг конкурентам та інші. З боку ЗМІ, громадських організацій, профспілок: 
поширення будь-якої інформації, що може негативно вплинути на діловий імідж 
підприємства; висунення вимог, які суперечать фінансово-економічним інтересам 
підприємства; організація страйків працівників підприємства та інші [8, с.35]. 

Загрози фінансово-економічній безпеці, що виникають і проявляються на мікрорівні, 
являють собою загрози на рівні підприємства і є достатньою мірою керованими. Тобто, 
рівнем впливу на фінансово-економічну безпеку кожної з таких загроз можна ефективно 
управляти за умови побудови відповідної системи забезпечення фінансово-економічної 
безпеки підприємства. 

Загрози внутрішнього середовища знаходять своє відображення в загальній системі 
управління підприємством, у сфері фінансового менеджменту, у виробничій та 
маркетинговій підсистемах підприємства. 

У загальній системі управління підприємством такими загрозами виступають: 
невизначеність місії та цілей розвитку; невідповідність їм організаційної структури; низька 
кваліфікація управлінського персоналу; відсутність належної мотивації працівників; нечітка 
або взагалі не розроблена система відповідальності керівників та працівників; прийняття 
необґрунтованих господарських рішень; зосередження управління і права власності в одних 
руках; конфлікти між управлінськими кадрами і трудовим колективом. У сфері фінансового 
менеджменту підприємства до таких загроз можна віднести: недосконалу його організацію; 
відсутність чи неефективність фінансового планування та контролю; неефективне 
управління активами та капіталом; ризиковану політику фінансування; дефіцит фінансових 
ресурсів; незбалансованість грошових потоків; неправильну (не спрямовану на розвиток) 
політику використання прибутку; недиверсифіковану фінансову діяльність; високий рівень 
ризику портфеля фінансових інвестицій; зниження інвестиційної активності; зменшення 
рентабельності інвестиційних проектів, портфеля фінансових інвестицій; відсутність або 
недостатній обсяг резервних та страхових фондів. У виробничій підсистемі підприємства 
такими загрозами виступають: незадовільний техніко-технологічний рівень виробництва; 
зношеність основних фондів; незавантаженість виробничих потужностей; простої 
обладнання; високий рівень і неоптимальна структура виробничих витрат. У маркетинговій 
підсистемі підприємства до таких загроз можна віднести: невідповідність стратегії 
маркетингу ринковій ситуації; нехтування маркетинговими дослідженнями; обмежену 
товарно-асортиментну політику; необґрунтовану цінову політику; низьку 
конкурентоспроможність продукції; відсутність або неефективність маркетингових 
комунікацій; неправильну збутову політику; високий рівень збутових витрат [8, с.35–36]. 

Вважаємо, що запропонована класифікаційна система загроз є інформативною та має 
інтегральний характер, що дозволить виявляти конкретні загрози і оцінювати їх можливі 
наслідки, вибирати найбільш ефективні методи їх мінімізації і нейтралізації та забезпечувати 
необхідну оперативність дій, цілеспрямовано розробляти комплекс заходів з управління 
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фінансово-економічною безпекою, створювати відповідні резерви для мінімізації можливих 
наслідків загроз фінансово-економічній безпеці підприємства. 

Звісно, що запропонована класифікаційна система загроз з часом може бути розширена 
і конкретизована шляхом введення інших класифікаційних ознак і виокремлення інших груп 
загроз. Крім того, враховуючи різноманітний прояв загроз фінансовій безпеці підприємства, 
одну й ту ж загрозу можна одночасно відносити до різних класифікаційних груп. 

Кожне підприємство залежно від конкретної ситуації повинно визначити 
(спрогнозувати) найбільш значущі (небезпечні) із загроз і виробити систему заходів щодо їх 
своєчасного виявлення, попередження чи послаблення. В процесі аналізу відбувається 
виявлення потенційних і реальних небезпек і загроз, причин і джерел їх зародження, 
формулюється проблемна ситуація і відбувається опрацювання попередніх заходів щодо їх 
усунення. Необхідно з’ясувати можливі наслідки дії та впливу загроз, визначити приховані 
перешкоди при вирішенні завдань бізнесу, передбачити резервні можливості, 
підстрахуватися на випадок невдалого або небажаного розвитку подій. 

Керівники та менеджери підприємства при вивченні ринку, можливостей конкурентів, 
різноманітної внутрішньої та зовнішньої інформації, можуть передбачити заходи з 
нейтралізації або пом’якшення небажаних наслідків загроз і небезпек, що дасть можливість 
забезпечити необхідний рівень фінансово-економічної безпеки. При цьому варто зауважити, 
що при зміні одного із факторів,  що піддається коригуванню для мінімізації ризику,  
небезпеки чи загрози, в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки виникає 
ланцюгова реакція, яка зачіпає всі фактори і створює нові механізми їх взаємодії [17, с.161].  

Вивчення процесів і тенденцій зародження, загострення і згасання загроз дозволяє 
створити методологічну базу щодо управління фінансово-економічною безпекою та стійким 
розвитком підприємства в динамічно мінливому середовищі. 

Мінімізація та нейтралізація загроз фінансово-економічній безпеці підприємства 
здійснюється в процесі управління ними з використанням різних засобів впливу. Засоби 
впливу являють собою можливості (способи реакції на ситуацію),  які є у підприємства для 
того, щоб на практиці впливати на загрози і небезпеки фінансово-економічній безпеці, 
знижуючи ймовірність пов’язаних з ними втрат і їх потенційну величину. Вибір засобів 
впливу на загрози і небезпеки має за мету мінімізувати можливий збиток у майбутньому.  

Різноманіття засобів впливу на загрози фінансово-економічній безпеці створює перед 
підприємством проблему вибору найбільш прийнятного у певній ситуації заходу. Специфіка 
управління загрозами фінансово-економічній безпеці підприємства полягає в тому, що 
частина засобів впливу може бути застосована при нейтралізації конкретних загроз, а 
частина забезпечує комплексний вплив на процеси їх виникнення.  

Застосування конкретних засобів впливу на загрози фінансово-економічній безпеці  
залежить від специфіки та багатогранності господарської діяльності підприємства, специфіки 
роботи галузі, в якій воно працює. 

Висновки і перспективи подальших розробок. За результатами дослідження можна 
зробити такі висновки. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства 
передбачає класифікацію і систематизацію загроз її втрати. Це положення має принципове 
значення для вироблення і реалізації конкретних заходів у системі управління фінансово-
економічною безпекою, спрямованих на попередження та нейтралізацію цих загроз. 

Загрози фінансово-економічній безпеці підприємства мають складну ієрархічну 
структуру і можуть бути класифіковані за низкою ознак. Необхідність комплексного аналізу 
загроз з урахуванням їх співпідпорядкованості, структурних взаємозв’язків з метою розробки 
адекватних захисних реакцій підприємства робить актуальним формування ефективного 
методичного забезпечення системи управління фінансово-економічною безпекою. 

Розгляд класифікаційної системи загроз дає можливість підготувати основу для 
подальших досліджень, пов’язаних з визначенням методів та напрямків попередження та 
нейтралізації загроз фінансово-економічній безпеці підприємств. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. В останній час вітчизняний 
туристичний ринок перебуває під безпосереднім впливом соціально-політичних та 
економічних проблем країни, які формують несприятливий для розвитку туристичного 
сектору макроекономічний фон. У 2014–2016 рр. туристична активність наших співгромадян 
очікувано помітно впала, а в’їзний туристичний потік сягнув найнижчого у новітній історії 
рівня. Негативний вплив чинників зовнішнього середовища вкрай загострив конкурентну 
боротьбу і знизив економічну ефективність діяльності на туристичному ринку.  

За цих обставин особливої актуальності набуває правильна організація статистичних 
спостережень, що має забезпечити інструментарій отримання повних, об’єктивних даних про 
обсяги діяльності туристичних підприємств на регіональних ринках. Така інформація 
необхідна на всіх рівнях організації туристичного процесу. Для держави це дозволяє 
визначити регіони пріоритетного розвитку туризму і, відповідно, напрямки можливого в 
сучасній економічній ситуації вибіркового фінансування. Регіональна влада має 
використовувати ці дані для реклами місцевих туристичних можливостей і залучення 
інвесторів. Нарешті, туристичні підприємства, потребують статистичної аргументації для 
прийняття рішень щодо згортання або продовження власної діяльності, функціонування 
агентської мережі тощо. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Переважна більшість праць, 
присвячених поточному стану вітчизняного туристичного ринку, так чи інакше базується на 
наявних масивах статистичної інформації, узагальнених Державною службою статистики 
України та її регіональними осередками. Втім, проблематика цієї статті зумовлює віднесення  
до її джерельної бази,  головним чином,  публікацій,  які пропонують оригінальні або 
адаптовані до туристичної діяльності методики обробки статистичних даних. Такі  
праці умовно можна віднести до двох типів – комплексні дослідження кон’юнктури 
туристичних ринків та більш локальні розвідки інтенсивності туристичних потоків.  

Серед авторів публікацій першого типу варто відзначити Ю. Б. Забалдіну, яка однією  
із перших у вітчизняній фаховій літературі порушила проблему методології кон’юнктурних 
досліджень регіональних ринків туристичних послуг. Нею була запропонована система 
показників кон’юнктурного аналізу для таких ринків та економетричні способи визначення 
окремих із цих показників [1, с.83–87]. Статистична обробка та аналіз найбільш важливих 
показників туристичної діяльності та функціонування колективних засобів розміщування 
знаходились у центрі уваги ґрунтовної праці А. З. Підгорного та О. Г. Милашко [2].  
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Зокрема, автори систематизували методи статистичних досліджень кількості і вартості 
реалізованих турів, інтенсивності та сезонної динаміки туристичних потоків, туристичних 
витрат та обсягів споживання [2, с.113–170]. 

Праці другого типу становлять інтерес як завдяки запропонованим підходам та 
інструментам вимірювання туристичних потоків, так і через наявний аналіз стану 
національного та регіональних ринків туристичних послуг. Серед їх авторів варто вказати  
А. А. Мазаракі та С. В. Мельниченко, а також О. М. Лютак та Л. В. Михальчук. Результатом 
здійснених ними досліджень стало висвітлення динаміки загальнонаціональних туристичних 
потоків. При цьому інформація про кількість в’їзних та виїзних туристів аналізувалась за 
даними Адміністрації Державної прикордонної служби України про кількість осіб, що 
перетинали кордон, а статистика внутрішніх туристичних потоків відбивала показники 
обслугованих туристичними підприємствами внутрішніх туристів [3, с.7; 4, с.218–219]. 
Таким чином авторам, значною мірою, вдалося поєднати закономірності розвитку як 
організованого, так і самодіяльного туризму. Однак відокремити ці дані один від одного 
видається майже неможливим. До того ж, до інформаційної бази Державної прикордонної 
служби включають одноденних (найчастіше –  транзитних)  відвідувачів,  що мають лише 
опосередковане відношення до туристичного процесу. 

С.  Г.  Нездоймінов та О.  В.  Шикіна дослідили тенденції останніх років,  щодо 
інтенсивності регіональних туристичних потоків на підставі статистичної інформації  
про кількість обслугованих туристів [5,  с.12–14].  Застосована методика аналізу,  
акцентованого на показниках Одеської області та їх порівнянні з іншими регіонами  
країни, дозволяє врахувати туристів, що обслуговуються місцевими рецептивними 
туроператорами на підставі угод із контрагентами з-за кордону,  або з інших регіонів 
України. Проте, при цьому існує ризик повторного врахування одних і тих самих туристів  
у випадку співробітництва туроператора і турагента з одного регіону. Аналогічний  
підхід для дослідження туристичних потоків в Івано-Франківській області, на підставі даних  
про кількість обслугованих у 2000–2010 рр. туристів, використовувався В. В. Орловою  
та Н. І. Остап’юк [6, с.46]. Аналіз статистичної інформації, що збиралася за єдиною 
методикою протягом тривалого часу, дозволив відстежити основні тенденції стосовно 
туристичної активності в цьому регіоні. Втім, дані про кількість подорожуючих 
безпосередньо не пов’язані з витратами туристів, доходами туристичних підприємств, і 
самостійно не можуть характеризувати економічний стан туристичного сектору. Вважаємо, 
що найбільш значущим показником ситуації на ринку організованого туризму є сукупна 
вартість реалізованих турів, її структура та динаміка. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Як свідчить  
огляд відомих підходів до кількісної оцінки стану туристичних ринків, не існує єдиної  
точки зору на вирішення цієї проблеми. При цьому, будь-який з висвітлених вище  
методів передбачає використання наявних статистичних джерел у сфері туризму, які 
узагальнюють звітність туристичних підприємств. Така інформація не враховує діяльності 
структурних підрозділів великих, територіально розповсюджених туристичних компаній,  
що подають консолідовану звітність в інших регіонах країни. Як наслідок, показники  
стану більшості регіональних ринків організованого туризму, зокрема, Одеської області, 
невиправдано занижуються. Ця обставина потребує застосування механізму перерахунку 
офіційних статистичних даних, що, нажаль, знаходився поза увагою авторів розглянутих 
праць. 

Постановка завдання. Метою статті є теоретичне обґрунтування і практичне 
застосування методики, що дозволить коригувати статистичну інформацію про обсяги 
продажу на регіональних ринках організованого туризму. Основними завданнями, що 
сприятимуть досягненню цієї мети є розробка алгоритму перерахунку даних Державної 
служби статистики України про кількість і вартість турів, реалізованих на регіональних 
ринках, із залученням додаткових інформаційних джерел; порівняння отриманих показників 
з офіційними статистичними даними; аналіз стану та основних тенденцій розвитку 
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організованого туризму в Одеській області, що базуватиметься на відкоригованій 
статистичній інформації. 
 Виклад основного матеріалу дослідження. Серед статистично вимірюваних 
індикаторів, які характеризують розвиток сфери туризму, найбільше практичне значення має 
показник сукупних для підприємств регіону доходів від туристичної діяльності або 
фактичної ємності регіонального туристичного ринку. Оскільки доходи туристичних 
підприємств формуються із витрат споживачів на придбання турів, реальну ємність ринку 
організованого туризму можна визначити і як сукупні витрати усіх туристів (в тому числі 
іноземних громадян) з придбання комплексних туристичних продуктів, фактично здійснені 
протягом року у певному регіоні.  Відповідно,  теоретично існують два способи визначення 
фактичної або реальної ємності регіонального ринку організованого туризму. Перший з них 
передбачає підрахунок суми доходів від реалізації турів усіма продавцями туристичного 
ринку за певний період.  
 Загальна сума доходів туристичних підприємств регіону визначається згідно з  
виразом (1):  
 

       å
=

=
n

1i
iVV ,                  (1) 

 
 де: V – загальна ємність ринку; 

Vi – обсяг продажів кожного і-го туристичного підприємства;  
n – загальна чисельність підприємств сфери туризму.  

 
 В основі другого підходу лежить розрахунок обсягу грошових витрат населення 
певної адміністративно-територіальної одиниці з придбання турів. При його застосуванні 
використовують вираз (2): 
 
                 np CDV ±= ,                 (2) 
 
 де: Dp – грошові кошти, витрачені населенням даного регіону на придбання турів або 
купівельні фонди населення в частині витрат на подорожування; 
 Cn – попит населення інших регіонів (країн) на тури місцевих туроператорів.  
 
 Практичне використання кожного зі згаданих способів визначення фактичної ємності 
ринку організованого туризму пов’язане з подоланням певних методологічних труднощів та 
внесенням суттєвих корективів у наявну статистичну інформацію. 
 При застосуванні першого – «доходного» способу практично єдиним джерелом 
інформації про вартість турів, реалізованих у відповідному регіоні, є бюлетені Державної 
служби статистики України, що узагальнюють звітність підприємств за формою № 1-туризм 
«Звіт про туристичну діяльність». У цих звітах потрібні нам дані містяться в 36-му  
рядку розділу III  «Кількість і вартість проданих туристичних путівок (ваучерів)».  Інші  
рядки цього розділу розкривають важливу інформацію про структуру реалізованих турів.  
Як зазначалось вище, перешкодою для безпосереднього використання цих даних є 
недостатня повнота згаданого джерела. В Одеській області працює багато філій або  
інших відокремлених підрозділів вітчизняних та іноземних туроператорів. Найбільш 
активними серед них за обсягами наданих послуг останніми роками були:  ТОВ «Тревел 
профешнл груп», Дочірнє підприємство «А.Е.Т. Джоін ап!», ТОВ «Туристична Компанія 
«Анекс Тур», ТОВ «Корал Тревел», ТОВ «ТЕЗ ТУР»; ТОВ «М.І.Б.С. Тревел»,  
ТОВ «Агентство «Пан-Укрейн»; ТОВ «АСНА Тревел»; ТОВ «Музенідіс Тревел»;  
ТОВ «Пегас Туристик»; ТОВ «ТТВК».  
 Майже всі перелічені туристичні компанії зареєстрували власні головні офіси або 
представництва в Україні в місті Києві. Згідно з вимогами до організації статистичних 
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спостережень, саме до Головного управління статистики в м. Києві надходить їх 
консолідована статистична звітність. Відсутність інструментів регіонального моніторингу 
діяльності таких підприємств (так званої «звітності за географічними сегментами», що 
складається виключно підприємствами державної форми власності) суттєво викривлює 
інформацію з бюлетенів Державної служби статистики України [7, с.125–126]. 

З огляду на це, варто віддати перевагу другому – «витратному» способу підрахунку 
ємності регіональних ринків організованого туризму. Цей спосіб, як і попередній, 
базуватиметься на безальтернативному інформаційному джерелі – анкетних обстеженнях 
структури витрат домогосподарств, які регулярно здійснюються Державною службою 
статистики України. Відповідно до методики обстежень, усі витрати домогосподарств 
структуруються відповідно до Класифікації індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), що 
входить до складу діючих в Україні функціональних класифікацій системи національних 
рахунків. КІСЦ гармонізована з аналогічною класифікацією Європейського Союзу – 
Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP – HBS), завдяки чому 
забезпечується зіставлення національних статистичних даних з відповідними даними країн ЄС 
та статистичних служб інших країн [8].  
 Нажаль у КІСЦ, як і у COICOP – HBS, витрати на подорожування не розглядаються як 
окремий розділ видатків домогосподарств. Необхідні дані про туристичне споживання 
складаються із часток витрат за розділами класифікатору: «транспорт», «відпочинок і 
культура» та «ресторани та готелі». Тому, для використання даних структурних обстежень 
домогосподарств, необхідно визначити, якою мірою витрати за кожним із перелічених 
розділів обумовлені саме туристичним попитом. Для вирішення цієї проблеми пропонуємо 
відштовхуватись від Генеральної угоди з торгівлі послугами (англ. «General Agreement on 
Trade in Services» – «GATS»), укладеної країнами-членами Світової організації торгівлі 
(СОТ) у січні 1995 року, за підсумками Уругвайського раунду перемовин. 

Секторальна класифікація послуг (Services sectoral classification list), що 
використовується СОТ, передбачає окремий сектор для туристичних та пов’язаних з ними 
послуг. Він містить 4 види послуг: послуги готелів та ресторанів, послуги турагентств і 
туроператорів, послуги екскурсоводів та інші послуги. 

Надання послуги, відповідно до 28 статті GATS, передбачає її виробництво, розподіл, 
маркетинг, продаж і постачання. При цьому розрізняють такі способи надання  
послуг: 
– транскордонне надання послуг – безпосереднє постачання послуг з території одного  

члена СОТ на територію іншого; 
– споживання послуги за кордоном; 
– комерційна присутність – створення юридичної особи (його філії) за кордоном або 

укладання договору комерційного представництва; 
– переміщення фізичних осіб –  виїзд за кордон представників окремих професій для 

надання послуг відповідного виду [9]. 
Міжнародна торгівля послугами може здійснюватись за одним із двох торговельних 

режимів. Країни-члени СОТ зазвичай беруть на себе специфічні зобов’язання щодо доступу 
на свій ринок іноземних послуг та постачальників і наданню їм національного режиму 
(national treatment), що передбачає тотожність з умовами функціонування вітчизняних 
постачальників послуг.  

Разом з тим, GATS надає учасникам угоди право вдаватись до окремих обмежень для 
іноземних експортерів послуг у випадках, коли це необхідно для забезпечення безпеки або 
підтримки платіжного балансу. У такому випадку застосовуватиметься режим доступу до 
ринку (market access), що дозволяє вводити певні обмеження на постачання послуг.  

У керівних документах СОТ містяться рекомендації, щодо розподілу з метою 
статистичного обліку, пропозиції туристичних та пов’язаних з ними послуг між туристами та 
місцевим населенням (табл. 1).  

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/1995


Вісник соціально-економічних досліджень, № 1 (62), 2017     ISSN 2313-4569 

 121 

Таблиця 1 
Частка послуг, призначених для безпосередньої реалізації туристам у загальному обсязі 

пропозиції туристичних та пов’язаних з ними послуг, % [10] 
Режим доступу до ринку 

Належність до туристичної пропозиції 

Пов-
ністю 

Част-
ково 

Не 
при- 

значені 

Пов-
ністю 

Част-
ково 

Не 
при- 

значені 
Способи надання послуг 

Види послуг 

Транскордонне надання 
послуг 

Споживання послуг за 
кордоном 

Послуги готелів та ресторанів 31 23 46 54 37 9 
Послуги турагентств і туроператорів 49 19 31 65 20 15 
Послуги екскурсоводів 56 7 37 78 13 9 
Інші послуги 38 31 31 38 54 8 

Види послуг Комерційна присутність Переміщення  
фізичних осіб 

Послуги готелів та ресторанів 27 72 1 3 91 6 
Послуги турагентств і туроператорів 27 67 6 1 88 11 
Послуги екскурсоводів 41 54 6 0 85 15 
Інші послуги 23 69 8 0 92 8 

Національний режим 
Належність до туристичної пропозиції 

Пов-
ністю 

Част-
ково 

Не 
при- 

значені 

Пов-
ністю 

Част-
ково 

Не 
при- 

значені 
Способи надання послуг 

Види послуг 

Транскордонне надання 
послуг 

Споживання послуг  
за кордоном 

Послуги готелів та ресторанів 37 21 42 58 30 12 
Послуги турагентств і туроператорів 55 15 30 70 13 17 
Послуги екскурсоводів 59 4 37 85 4 11 
Інші послуги 54 23 23 62 38 0 

Види послуг Комерційна присутність Переміщення  
фізичних осіб 

Послуги готелів та ресторанів 51 46 3 11 79 10 
Послуги турагентств і туроператорів 64 27 9 17 69 15 
Послуги екскурсоводів 76 15 9 13 67 20 
Інші послуги 54 46 0 23 69 8 
 

Використовуючи наведені в табл. 1 значення, можна відкоригувати дані статистичних 
обстежень структури грошових витрат домогосподарств, виділивши саме попит туристів.  
Так, витрати на послуги транспорту вважатимемо зумовленими туризмом на 25%, а  
на товари, пов’язані з експлуатацією транспортних засобів (головним чином – пальне  
для автівок домогосподарств) – на 35%. Туристичним попитом спричинені 60% вартості 
послуг, пов’язаних з відпочинком і культурою та 10% витрат на товари аналогічного 
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призначення (сувеніри, туристичний інвентар тощо). Зі статті «Ресторани та готелі» до 
споживання туристів будемо відносити 10% витрат з харчування поза домом та 75%  
інших витрат. Застосувавши такі відсоткові значення до показників із джерел, що 
узагальнюють обстеження умов життя домогосподарств, варто підрахувати питому  
вагу туристичних витрат у сукупних грошових витратах населення. У 2015 році,  
в середньому по Україні, частка витрат, пов’язаних із туристичним споживанням становила 
2,29% сукупних грошових витрат домогосподарств, не змінившись порівняно з 2014 р., та 
знизившись на 0,41 відсотковий пункт порівняно з показником 2013 р. По регіонах 
спостерігається помітна варіація часток витрат з туристичного споживання. Лідером 
очікувано є м. Київ (у 2015 р. – 4,21%). В Одеській області частка пов’язаних із туристичним 
споживанням витрат у 2015 р. становила 2,64%, збільшившись на 0,92 в. п. порівняно з 
попереднім роком [11].  

Загалом, привертає увагу вкрай низька питома вага витрат на подорожування в 
бюджетах українських домогосподарств. Для порівняння, частки витрат, визначені за 
описаною вище методикою у 2014 р., дорівнювали: у Великій Британії – 13,6%, Франції – 
10,3%, Німеччині – 8,8%, Чехії – 7,3, Іспанії – 7,2% [12]. 

Наступна проблема пов’язана із відокремленням попиту організованих туристів від 
інших витрат на туристичні послуги. Для її вирішення варто обчислити коефіцієнт 
коригування (k1),  який будемо називати понижуючим коефіцієнтом,  що розраховується як 
відношення сукупної вартості виїзних та внутрішніх турів,  до суми грошових витрат усіх 
домогосподарств на подорожування. Зрозуміло, що такий коефіцієнт представлятиме 
середнє по Україні співвідношення між витратами на організований національний туризм і 
сукупними видатками на подорожування, що не враховує можливої регіональної специфіки. 
Проте, навряд чи регіональна варіація цього коефіцієнта буде суттєвою. Переважна частина 
туристичних витрат припадає на виїзний туризм, де співвідношення між організованими та 
самодіяльними туристами по областях слабо відрізняється. З іншого боку, розраховувати 
понижуючий коефіцієнт коригування безпосередньо за даними регіональної статистики 
неможна, через відсутність даних про тури, реалізовані відокремленими підрозділами. 
Добуток грошових видатків домогосподарств Одеської області на подорожування і 
знайденого коефіцієнта (k1) складе регіональний обсяг витрат, пов’язаних з національним 
(внутрішнім та виїзним) організованим туризмом.  
 Нарешті, згідно з виразом (2), необхідно визначити екзогенний для регіону, в  
даному випадку – для Одеської області, попит. Варто зазначити, що попит мешканців  
інших регіонів України на відпочинок в Одеській області, зазвичай, задовольняють  
місцеві для них туроператори або турагенти. Відповідно, витрати туристів з інших  
регіонів України формують виручку одеських готелів, санаторіїв, екскурсійних агентств,  
але суттєво не позначаються на доходах одеських туроператорів або турагентів [7, с.135]. 
Інша ситуація з витратами іноземців – в’їзних туристів. Найчастіше тури для відпочинку  
в Україні вони придбають не вдома, у місцевих ініціативних туроператорів, а безпосередньо 
звертаючись до вітчизняних суб’єктів туристичної діяльності. Тому вартість в’їзних  
турів, реалізованих підприємствами Одеської області, обов’язково має бути врахована. 
Одночасно варто пам’ятати про необхідність охоплення ринкової діяльності відокремлених 
підрозділів туристичних підприємств. Для цього варто обчислити ще один, цього разу – 
підвищувальний коефіцієнт (k2). Він дорівнюватиме відношенню між раніше визначеними 
фактичними витратами мешканців регіону на організований національний туризм і  
вартістю реалізованих туристичними підприємствами Одеської області, які надали звітність, 
виїзних та внутрішніх турів. Розповсюдивши це співвідношення і на продаж в’їзних  
турів, будемо визначати попит іноземних організованих туристів (тобто показник Сn із 
виразу (2)) як добуток вартості реалізованих в області в’їзних турів і підвищувального 
коефіцієнта (k2).  

Тепер, користуючись виразом (2), можемо розрахувати фактичну ємність ринку 
організованого туризму Одеської області. Дані для розрахунку і результати зведемо в табл. 2. 



 

 

Таблиця 2 
 

Розрахунок фактичної ємності ринку організованого туризму в 2012–2015 рр. (розроблено автором за даними [11; 13]) 

 
 

Одеська область Україна 
Показники 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Кількість домогосподарств, тис. одиниць 842,1 842,0 842,2 890,1 16984,1 16958,7 14455,5 15073,7 
2. Середньорічні грошові витрати в розрахунку на 
домогосподарство, тис. грн. 38,1 39,4 45,1 53,7 39,6 42,0 44,3 53,2 

3. Частка витрат на туризм, % 2,33 2,64 1,72 2,64 2,63 2,70 2,29 2,29 
4. Витрати на національний туризм, млн. грн.  
(ряд. 1 х ряд. 2 х ряд. 3) 747,6 875,8 653,3 1261,9 17688,6 19231,2 14664,7 18364,0 

5. Доходи від реалізації виїзних та внутрішніх турів, 
згідно зі звітами за ф. № 1-туризм, млн. грн.  189,4 296,2 366,5 529,8 7786,9 9245,2 10716,3 14164,7 

6. Понижуючий коефіцієнт коригування, k1 
(ряд. 5 / ряд. 4) х х х х 0,440 0,481 0,731 0,771 

7. Витрати на організований національний туризм, млн. 
грн. (гр. 1–4: ряд. 4 х (гр. 5–8 з ряд. 6))  329,1 421,0 477,4 973,3 7786,9 9245,2 10716,3 14164,7 

8. Підвищувальний коефіцієнт коригування, k2  
(ряд. 7 / ряд. 5) 1,738 1,421 1,303 1,837 1,000 1,000 1,000 1,000 

9. Доходи від реалізації в’їзних турів згідно зі звітами за 
ф. № 1-туризм, млн. грн. 9,23 9,24 8,64 9,60 401,3 479,8 77,7 94,5 

10. Скориговані доходи від реалізації в’їзних турів, млн. 
грн. (ряд. 8 х ряд. 9) 16,0 13,1 11,3 17,6 401,3 479,8 77,7 94,5 

11. Фактична ємність ринку організованого туризму, 
млн. грн. (ряд. 7 + ряд. 10) 345,1 434,2 488,7 991,0 8188,2 9725,0 10794,0 14259,2 
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Як свідчать проведені розрахунки, ємність ринку організованого туризму Одеської 
області зростала протягом всього розглянутого періоду, збільшившись у 2015 р. в 2,9 рази, 
порівняно з 2012 р. Ця тенденція, загалом, відповідала загальнонаціональній динаміці. Темпи 
зростання ринку організованого туризму, як в Одеській області, так і в країні в цілому, в 2015 
р. значно пришвидшились. Зрозуміло, що зростання номінальної вартості реалізованих турів, 
за умов переважання виїзного спрямування подорожей, в першу чергу пояснюється різким 
знеціненням національної валюти. При перерахунку у порівнянні ціни збільшення ємності 
ринків організованого туризму майже нівелюється. Тим не менш, на регіональному ринку 
Одеської області в 2015 році можна побачити зміну негативного тренду попереднього 
періоду. Це підтверджується суттєвим зростанням грошових витрат домогосподарств, 
пов’язаних з подорожуваннями, що фіксувалося у 2015 р. (ряд. 3 табл. 2).  

Розрахований понижуючий коефіцієнт коригування, що характеризує частку 
організованого туризму у витратах на подорожування, продемонстрував різке зростання 
наприкінці розглянутого чотириріччя (ряд. 6 табл. 2). Одночасно спостерігалося значне 
скорочення витрат на самодіяльний (головним чином – виїзний) туризм. На відміну від 
більшості європейських країн, де стрімко збільшується популярність самодіяльного туризму, 
погіршення економічної ситуації примушує українських туристів віддавати перевагу 
відносно дешевим груповим турам перед самостійними закордонними подорожами.  

Значення підвищувального коефіцієнту коригування для Одеської області свідчать 
про суттєву ринкову частку відокремлених підрозділів туристичних підприємств з інших 
країн або регіонів України. Максимального значення (1,837) коефіцієнт досяг у 2015 р. Цього 
року доходи одеських філій територіально розповсюджених туристичних компаній 
дорівнювали 83,7% сукупної вартості турів, проданих підприємствами, що надали звітність 
(ряд. 8 табл. 2). Інакше кажучи, відокремлені підрозділи контролювали 45,6% ринку 
організованого туризму Одеської області та ці обсяги не відображено в офіційних 
статистичних джерелах. Різке зростання підвищувального коефіцієнту коригування у 2015 р. 
можна пояснити тим, що ринок Одеської області протягом 2014 р. залишили кілька десятків 
дрібних туристичних фірм [7, с.113]. Відповідно, відбулось збільшення частки філій 
провідних підприємств. 
 Підвищувальний коефіцієнт коригування також дозволяє внести необхідні корективи 
до складу доходів туристичних підприємств, отриманих від різних форм організації туризму. 
На рис. 1 склад доходів після додання показників одеських відокремлених підрозділів 
туристичних компаній відображено по річних стовпцях діаграми з апострофом.  

У структурі продаж на ринку організованого туризму Одеського регіону надходження 
від в’їзних турів за чотири роки скоротились з 4,65%  до 1,78%.  Нажаль,  у сучасних 
політичних умовах така тенденція є очікуваною і, найближчим часом, важко сподіватись на 
її подолання. Тим не менш, звертає увагу зростання доходів від в’їзного організованого 
туризму у вартісному вимірі. У 2015 р. вони становили 17,6 млн. грн., що найбільше за 
чотири останні роки. Окремо варто відзначити зміну тенденції у надходженнях від в’їзного 
туризму – після постійного зниження протягом трьох років, у 2015 р. спостерігалося суттєве 
збільшення номінальних доходів від цієї організаційної форми туризму.   

Подібна ситуація характеризує й продажі внутрішніх турів. За досліджений період 
частка від їх реалізації у структурі доходів туристичних підприємств знижувалась протягом 
2013–2014 рр., та помітно зросла у 2015 р. (до 6,97%). У вартісних показниках, після 
трирічного спаду, спостерігалося зростання у 4,5 рази – до 69,1 млн. грн. У складний 
економічний період внутрішній туризм, для частини мешканців Одеської області, поступово, 
стає альтернативою виїзному. Однак значного заміщення, як свідчать структурні показники, 
досі не відбулося. 

Питома вага доходів від організованого виїзного туризму за чотири роки зросла з 
88,7% до 91,3%. У 2010 р. цей показник був нижчим за 80%, а максимального значення 
(94,6%) набув у 2014 р. 
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Рис 1. Склад доходів туристичних підприємств Одеської області від реалізації турів  

у 2012–2015 рр. без врахування та із врахуванням показників структурних підрозділів 
(розроблено автором за даними [13])  

 
Номінальні доходи від реалізації виїзних турів за чотири роки збільшилися майже  

в 3 рази з 306,1 до 904,2 млн. грн. У 2015 році надходження туристичних підприємств  
області від виїзного туризму, порівняно із 2014 р. зросли на 83,7%. Показово, що за  
даними офіційної статистики (без структурних підрозділів) таке зростання складає лише  
38,8% (рис. 1).  

Тобто організація виїзного туризму сьогодні є не тільки основним джерелом 
фінансових надходжень у туроператорському і турагентському бізнесі, як було завжди,  
а,  по-суті,  розглядається як синонім цієї діяльності в Одеському регіоні.  Ця ситуація 
призводить до зменшення кількості туристичних підприємств, які активно займаються 
внутрішнім туризмом, скорочення асортименту подієвих, екологічних та інших внутрішніх 
турів. При цьому, поза увагою одеських туроператорів залишаються можливості,  
пов’язані з формуванням короткотермінових відносно дешевих туристичних продуктів,  
в тому числі, для споживачів з інших регіонів України, кількість яких у літній період значно 
зросла.   

Описане збільшення диспропорцій у джерелах доходів туристичних підприємств має 
кілька негативних наслідків: 
– з макроекономічної точки зору виїзний туризм, як будь-яка імпортна операція, призводить 

до відтоку валютних коштів та погіршення регіонального та національного платіжного 
балансу; 

– фінансово-економічний стан туристичних підприємств опиняється у повній залежності від 
обсягів реалізації виїзних турів. В умовах тривалого зниження попиту на них це суттєво 
загострює конкуренцію і знижує ефективність роботи; 

– повноцінний виїзний туроперейтинг завжди пов’язаний із авансуванням значних власних 
обігових коштів на придбання туристичних послуг. Оскільки практично всі туроператори 
Одеської області не мають таких коштів у необхідній кількості, їхня операційна діяльність 
все більше перетворюється на турагентську. Більшість підприємств на регіональному 
ринку просувають однотипні тури великих іноземних компаній до популярних 
міжнародних курортів. Під час економічної кризи асортимент таких турів значно 
скорочується, а в структурі зростає частка «бюджетного» сегменту. Це, у свою чергу, ще
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     більше посилює конкуренцію між вітчизняними туристичними підприємствами та знижує 
рентабельність їх діяльності. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Запропонована методика 
перерахунку статистичної інформації, із залученням даних анкетних обстежень структури 
грошових витрат домогосподарств Одеської області, дозволила розрахувати реальну ємність 
регіонального ринку організованого туризму, додавши показники працюючих в області 
структурних підрозділів великих туристичних компаній. Крім того, відповідні корективи 
було внесено до складу доходів підприємств за організаційними формами туризму. Саме 
отримані в такий спосіб показники мають використовуватися для аналізу інтенсивності 
конкуренції, оцінки інвестиційної привабливості туристичного сектору регіону, а також для 
визначення ринкових часток окремих туристичних підприємств в процесі конкурентного і 
стратегічного аналізу.  

Перспективи подальших досліджень проблем, які порушує ця стаття, пов’язані з 
накопиченням, аналізом та порівнянням більших обсягів даних про інші вітчизняні 
регіональні туристичні ринки. Крім того, певні очікування пов’язані із реформуванням 
галузевої статистичної звітності. Її поточний стан, за відсутністю інформації, примушує 
вдаватись до неочевидних припущень, наприклад, про тотожність структури реалізації за 
формами організації туризму у філій та підприємств, що надали звітність, або, про 
відсутність регіональною варіації у співвідношенні між організованим і самодіяльним  
туризмом.  Застосування для відокремлених підрозділів елементів звітності за географічними 
сегментами, а також внесення до звітів показників кількості і вартості реалізованих турів за 
видами (тобто – цілями) туризму, істотно покращить якість аналізу та дозволить поглибити 
дослідження структури ринків організованого туризму.  
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Cьогодні підприємство жодної галузі 
не може обходитися без використання енергії. В умовах постійного підвищення вимог до 
енергетичної ефективності вітчизняних підприємств однією з основних тенденцій в 
управлінні енергетичним господарством є переорієнтація на принципи енергозбереження та 
використання альтернативних (відновлювальних) джерел енергії. Енергетичні господарства 
підприємств не є ізольованими, а входять до єдиної системи енергетичного господарства 
регіонів та держави в цілому і складають паливно-енергетичний комплекс, який містить 
підсистеми видобутку енергетичних ресурсів, генерування енергії, перетворення енергії, її 
передачу та кінцеве використання. Тому для підвищення ефективності функціонування такої 
системи необхідно сформувати відповідну концепцію управління, що дозволить 
оптимізувати енергетичні процеси на етапі від видобутку енергетичних ресурсів до 
споживання енергії кінцевими споживачами.  

Ключовим напрямком в цьому аспекті є формування відповідної логістичної системи, 
яка в загальному вигляді сприяє постачанню певних товарно-матеріальних цінностей 
необхідної якості в потрібній кількості в задане місце в певний час певному споживачеві з 
мінімальними витратами. Особливістю логістичної системи є можливість швидко реагувати 
на зміни ринку та враховувати різноманітні зміни навколишнього середовища. Враховуючи 
вищезазначене, можна стверджувати, що використання принципів логістики в енергетичній 
сфері дозволить підвищити енергетичну ефективність за рахунок інтеграції в єдиний процес 
окремих елементів системи енергетичного забезпечення підприємств. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Останніми роками все більше 
наукових праць присвячено питанням логістичного забезпечення підприємств. Серед авторів, 
що займаються дослідженням цієї проблематики, варто виділити: М. А. Окландера [1], праці 
якого присвячені питанням промислової логістики;  В.  І.  Сергеєва та В.  С.  Каталову [2],  які 
розглядають використання логістичного контролінгу для підвищення ефективності 
функціонування підприємств; Г. Л. Бродецького, О. А. Мазуніну та О. В. Гловюк [3], праці 
яких пов’язані з проблемами управління закупками і запасами та ін.  

Водночас сьогодні з’являється все більше публікацій, присвячених проблемам 
використання логістичного підходу саме в енергетичній сфері. Так, В. Б. Дудко та  
О. М. Шевченко [4] аналізують енергетичний аспект логістичної системи як додатковий 
критерій управління мікрологістичним матеріальним потоком. Т. В. Пархоменко та  
А. А. Полуботко [5] досліджують параметри логістичних рішень в процесі формування 
моделі енергетики. Е. Яковоу, А. Карагіаннідіс, Д. Влачос, А. Тока, А. Маламакіс [6] 
узагальнюють наявні питання стосовно управління ланцюгами постачань у сфері переробки 
біомаси в енергію. М. Мілінчук [7] наголошує на важливості розбудови ефективної системи 
логістики енергоносіїв з метою мінімізації витрат.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Разом з тим,  в 
науковій літературі відсутня комплексна концепція енергетичної логістики, що обумовлює 
актуальність цієї теми. Також відсутня систематизація спеціальних логістичних методів 
організації та управління рухом енергетичних потоків, використання яких в практичній 
діяльності зможе служити інструментом підвищення ефективності та конкурентоспромож-
ності підприємств-учасників енергетичного ланцюга. 

Недостатньо вивченими на сьогоднішній день залишаються питання визначення 
поняття енергетичної логістики, її основних особливостей, принципів та функцій.  

Постановка завдання. Виходячи із зазначеного, метою дослідження є обґрунтування 
необхідності розвитку концепції енергетичної логістики в сучасних умовах господарювання. 
Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: проаналізувати підходи до 
визначення понять «логістика» та «енергетична логістика»; дослідити особливості 
енергетичних потоків; узагальнити принципи енергетичної логістики; виділити передумови 
розвитку енергетичної логістики в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день функціонування 
жодного підприємства неможливо уявити без його енергетичного забезпечення. Енергетичне 
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господарство можна розглядати в двох аспектах: мікроекономічному (енергетичне 
господарство підприємств) та макроекономічному (енергетичне господарство як частина 
господарського комплексу держави). У другому випадку воно є складним міжгалузевим 
утворенням, яке містить значну кількість об’єктів, що пов’язані технологічними, 
територіальними та економічними взаємозв’язками [8, с.12–14]. 

Ефективність функціонування економіки значною мірою визначається безпекою, 
якістю та надійністю енергопостачання, оскільки процеси виробництва, передачі, розподілу 
та споживання енергії безперервні та нерозривні в часі. Тому для надійного 
енергозабезпечення доцільно використовувати найбільш дієві підходи до організації та 
управління енергетичним господарством.  Серед таких підходів важливе місце посідає 
логістика. 

Функціонування енергетичного господарства за своєю природою є потоковим 
процесом. Поняття потоку є ключовою логістичною категорією, що представляє собою 
сукупність товарно-матеріальних цінностей, які розглядаються на певному часовому 
інтервалі в процесі застосування різних логістичних операцій. Сукупність логістичних 
операцій, що виконуються послідовно від моменту зародження до моменту згасання потоку 
представляє собою логістичний ланцюг.  

Послідовне проходження стадій виробництва (генерування), транспортування, 
розподілу та використання енергії, тобто енергетичний ланцюг можна розглядати як 
логістичний. 

Не зважаючи на те, що логістика доволі молода наука, останнім часом з’являється все 
більше публікацій з питань застосування логістичного підходу в різних галузях народного 
господарства.  Однак,  щодо визначення самого терміну «логістика»  в науковій літературі 
точаться дискусії. 

Так, Б. А. Анікін, аналізуючи визначання поняття «логістика», вказує на те, що 
найбільшого поширення отримали трактовки, які зосереджуються на його управлінських, 
економічних та оперативно-фінансових аспектах. 

Згідно з першим підходом, логістика тлумачиться як планування, управління та 
контроль потоку матеріальної продукції і відповідного інформаційного потоку, що поступає 
на підприємство, оброблюється там та залишає це підприємство.  

Другий (економічний) підхід ґрунтується на розумінні логістики як певної системи 
видів діяльності, що мають за мету отримання з найменшими витратами необхідної кількості 
продукції в установленому місці та в установлений час. Оперативно-фінансова сторона 
логістики виходить із часу розрахунку партнерів за угодою та діяльності, пов’язаної з рухом 
товарного потоку в обігу з моменту виплати грошей постачальнику до моменту отримання 
грошей за доставку кінцевої продукції споживачу.  

Крім того, існує низка визначень логістики, які акцентують увагу лише на окремих 
логістичних функціях, наприклад, транспортування, навантаження-розвантаження, 
складування та ін. [9, с.13–14].  

Вважаємо, що таке різноманіття тлумачень має місце через наявність великої 
кількості логістичних операцій та функціональних напрямів логістичної системи. У зв’язку з 
цим, необхідно уникати фрагментарного висвітлення окремих сторін логістики в її 
визначенні. 

Тому, погоджуючись з М. А. Окландером, вважаємо за доцільне розглядати 
визначення логістики з точки зору трьох основних підходів: 
1) концепції (філософії) економічної діяльності; 
2) інтегрованої функції управління матеріальним потоком, яка існує у формі логістичної 

підсистеми в мікроекономічних системах; 
3) міждисциплінарної науки, пов’язаної з пошуком організаційно-управлінських резервів 

підвищення ефективності такого управління [1, с.7]. 
Сьогодні логістика широко використовується майже у всіх сферах господарської 

діяльності. Її цілі пов’язані з координацією фізичного розподілу та управління 
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матеріальними ресурсами для скорочення витрат та удосконалення обслуговування 
споживачів.  Успіх логістики в конкретній галузі залежить від того,  як будуть 
впроваджуватися конкретні логістичні методи, а також як вони будуть налаштовані 
відповідно до потреб споживачів. 

Будучи досить універсальним підходом, логістика може застосовуватися в окремих 
галузях, формуючи галузеву логістику. У такому випадку, якщо розглядати енергетичне 
господарство, мова буде йти про енергетичну логістику. 

Як уже зазначалося, енергетичні процеси функціонують як потокові, тому процес 
енергопостачання підприємств стає керованою системою в логістичному менеджменті. 

Застосування логістичного підходу в управлінні різними галузями виробництва та 
обігу є досить ефективним, тому, вважаємо, що можна з впевненістю стверджувати про 
доцільність застосування логістики в енергетиці. 

У публікаціях вітчизняних і зарубіжних учених та практиків з питань енергетичної 
логістики пропонується наступне визначення енергетичної логістики: «Енергетична 
логістика – це наука про управління та оптимізацію потоків енергетичних ресурсів 
(електроенергії, газу, води, тепла, нафти та ін.), що транспортуються нерухомим 
транспортом (трубопроводами, проводами тощо), потоків відповідних послуг, а також 
пов’язаних з ними інформаційних та фінансових потоків у відповідних системах 
енергопостачання, непереривності виробництва різних галузей промисловості, де 
використовується велика кількість спільно працюючого обладнання, пов’язаного між собою 
трубами та/або проводами, для досягнення поставлених перед ними цілей» [10]. 

Вважаємо, що об’єктом управління в енергетичній логістиці мають бути як потоки 
енергетичних ресурсів (які також характерні для транспортної логістики, де 
використовується рухомий транспорт), так і енергетичні потоки. 

Потрібно відмітити, що за своєю суттю як енергетичні потоки, так і потоки 
енергетичних ресурсів, які виступають товаром, можна ототожнити з поняттям 
матеріального потоку, який є основним об’єктом управління в логістиці. 

Однак, енергетичні потоки, на відміну від потоків енергетичних ресурсів, мають певні 
особливості: 
– енергетичні потоки є безперервними, тоді як рух потоків енергетичних ресурсів 

здійснюється окремими партіями; 
– фізичні та хімічні властивості енергетичних потоків (зокрема, такі як тиск, щільність, 

напруга, температура, теплоємність, концентрація хімічних речовин тощо) в енергетичній 
логістиці можуть змінюватися, тоді як властивості енергетичних ресурсів підтримуються 
майже без змін; 

– логістичні активності, пов’язані з енергетичними потоками є безперервними; 
– для руху енергетичних потоків використовується нерухомий транспорт (електропроводи, 

трубопроводи та ін.); 
– неможливість зміни способу транспортування та невелика кількість можливих варіантів 

маршруту транспортування енергетичних потоків [10]. 
Ці особливості обумовлюють необхідність використання спеціальних принципів,  

методів та інструментів енергетичної логістики. 
Як вказує О. В. Амельницька, практика створення логістичних керуючих систем 

дозволила сформулювати наступну систему принципів енергетичної логістики: 
– безпека управлінських рішень – реалізація управлінських рішень не повинна призводити 

до шкоди життя, здоров’я та майна людей; 
– екологічність управлінських рішень – реалізація управлінських рішень повинна 

супроводжуватися мінімальним впливом на навколишнє середовище; 
– надійність функціонування системи енергопостачання – реалізація будь-якого 

управлінського рішення повинна забезпечувати нормальне безперервне функціонування 
системи енергопостачання; 



ISSN 2313-4569     Вісник соціально-економічних досліджень, № 1 (62), 2017     

 132 

– ефективність витрат – управлінське рішення повинно забезпечувати максимальну 
ефективність функціонування всієї системи енергопостачання; 

– адаптивність управлінських рішень – управлінське рішення має бути розраховане з 
урахуванням всіх змін зовнішнього середовища та самої системи енергопостачання до 
моменту закінчення його виконання; 

– синхронізація управлінських впливів – управлінське рішення має бути розраховане з 
урахуванням того, що його вплив на різні елементи системи енергопостачання може 
наступити не одночасно, наприклад, внаслідок їх віддаленості один від одного; 

– регулювання в режимі реального часу – частота вироблення управлінських рішень, 
величина, час і місце виконання відповідних керуючих впливів на систему 
енергопостачання повинні забезпечувати задану точність управління в усіх її елементах; 

– мінімізація інформаційних потоків – персонал і система автоматичного управління 
вищого рівня повинні бути забезпечені всією необхідною інформацією, обсяг якої 
повинен бути мінімальним; 

– захист інформації – інформація, яка використовується при управлінні системою 
енергопостачання, повинна бути захищена від несанкціонованого доступу; 

– доступність інформації – процеси вироблення та контролю реалізації управлінського 
рішення повинні бути забезпечені всією необхідною інформацією; 

– прогнозування в управлінських рішеннях – управлінське рішення має бути розраховане з 
урахуванням розвитку в часі поточної ситуації у споживачів, в навколишньому 
середовищі та в самій системі енергопостачання; 

– фінансове забезпечення управлінських рішень – реалізація будь-якого управлінського 
рішення повинна бути забезпечена відповідними фінансовими засобами; 

– системність управлінських рішень – управлінське рішення повинно впливати на зміну не 
тільки енергетичних потоків, але й потоків інформації та фінансів, враховувати взаємодію 
елементів системи енергопостачання між собою, а також відповідати всім принципам 
енергетичної логістики [11, с.81]. 

Таким чином, спираючись на ці принципи, можна стверджувати, що використання 
основних засад енергетичної логістики дозволить не тільки підвищити економічну 
ефективність діяльності підприємств у сфері виробництва, передачі, розподілу та 
споживання енергії, але й покращити таку діяльність у соціальному та екологічному 
аспектах, тобто підтримати певний рівень сталості енергетичного господарства.  

Вважаємо, що застосування логістичного підходу в управлінні енергетичним 
господарством підприємств дозволить: 
– знизити запаси енергетичних ресурсів, які очікують використання в процесі виробництва 

або кінцевого споживання енергії; 
– знизити вартість транспортування різних видів енергетичних ресурсів та енергії; 
– забезпечити якість, безпеку, надійність та узгодженість у виконанні постачань 

енергетичних ресурсів та енергії; 
– швидко реагувати на потреби споживачів. 

Головною передумовою використання енергетичної логістики є необхідність 
інтеграції в єдиний комплекс діяльності з постачання, виробництва, розподілу та 
транспортування енергії, що впливає на забезпечення нею кінцевого споживача. Підвищення 
ефективності логістичних операцій у цій сфері, а саме скорочення надмірних запасів 
енергетичних ресурсів, прискорене транспортування, скорочення часу простоїв, зможе 
стимулювати основних учасників енергетичного ринку посилити свої позиції в конкурентній 
боротьбі. І хоча енергетична галузь в більшості випадків є надмірно регульованою, все ж 
створення конкурентних умов може спонукати енергетичні компанії шукати нові шляхи 
скорочення витрат. 

Для вітчизняної економіки підвищення енергетичної ефективності підприємств має 
стати одним із пріоритетних напрямків розвитку, причому це стосується суб’єктів 
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господарювання на кожному етапі енергетичного ланцюга. Одним зі шляхів підвищення  
енергоефективності може стати логістизація енергетичної сфери. 

Наразі в Україні наявна ціла низка передумов розвитку енергетичної логістики: 
– високій ступінь монополізації потокових процесів в енергетичному секторі (починаючи з 

етапу добування паливно-енергетичних ресурсів до етапів розподілу та надання 
енергетичних послуг кінцевим споживачам); 

– необхідність підвищення інвестиційної привабливості енергетичної галузі (особливо в 
секторі використання альтернативних джерел енергії); 

– співвідношення між державною та приватною власністю в енергетиці; 
– відсутність чіткої системи обліку та розрахунку витрат енергії на підприємствах; 
– значні втрати енергії на шляху від виробника до споживача; 
– відсутність управління енергетичними потоками в режимі реального часу, брак інформації 

про ефективність енергетичних процесів; 
– зростаюча роль інформаційних технологій, зокрема, поява необхідності їх використання в 

енергетичній сфері; 
– посилення загальносвітових вимог до екологізації енергетики. 

Наявність перелічених передумов свідчить про необхідність застосування принципів 
енергетичної логістики в Україні. Транспортування, зберігання енергетичних ресурсів, 
управління їх запасами, процеси закупівлі, виробництва та розподілу енергії є основними 
логістичними операціями, які впливають на рівень витрат споживача. Інтегрована 
енергетична логістика дозволить знизити рівень витрат в енергетичному ланцюгу,  а також 
підвищить рівень обслуговування споживачів за рахунок підвищення безпеки, екологічності 
та надійності управлінських рішень.  

Висновки і перспективи подальших розробок. Таким чином, підводячи підсумки, 
можна стверджувати, що на сьогоднішній день в Україні існує низка передумов для розвитку  
енергетичної логістики. Вважаємо, що її застосування дозволить підвищити енергетичну 
ефективність підприємств на всіх стадіях енергетичного ланцюга, а також сприятиме 
підвищенню якості, безпеки та надійності енергетичних поставок.  

Наступні дослідження можуть бути зосереджені на розв’язанні таких завдань: 
– окреслення повного спектру функцій енергетичної логістики; 
– вивчення особливостей здійснення логістичних процесів в енергетичній сфері; 
– розроблення механізму пристосування існуючої енергетичної інфраструктури до 

управління за допомогою логістичного підходу; 
– розробка та аналіз ефективності використання нових методів та інструментів управління в 

енергетичному господарстві на основі логістичного підходу. 
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Abstract. The need of the analysis of the enterprise environment with a view to achieve strategic goals is proved in the 
article. The major factors of external and internal environments of enterprises functioning are analyzed. The features of 
building of effective economic behaviour model based on a detailed analysis of the conditions that determine the 
specificity of such behaviour formation and demonstration are identified. Methodical aspects of determining the best 
option of enterprises economic behaviour taking into account the maximization of factors positive influence are 
proposed. The correlation of function optimum of the enterprises economic behavior with selected research methods 
using economic and mathematical instruments, expert evaluations is justified. 
 
Keywords: external environment; internal environment; influential factors; the economic behaviour of enterprises; 
optimization. 

 
JEL classification: L200; M210 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Проведення аналізу на глобальному, 

національному, галузевому і суб’єктному рівнях дозволяє оцінити конкуренті перспективи й 
окреслити орієнтири щодо формування та реалізації економічної поведінки підприємств. 
Сьогодні на більшості українських підприємств управління стратегічно не узгоджене зі 
змінами середовища, в якому функціонують суб’єкти господарювання. Перед формуванням 
та реалізацією економічної поведінки підприємства, необхідно провести ретельне 
дослідження як зовнішнього, так і внутрішнього середовищ. Своєчасне виявлення чинників 
оточуючого середовища, з’ясування  тенденцій та оцінка їх впливу на підприємство дає 
змогу прийняти ефективні рішення щодо пристосування до цього впливу або його 
нейтралізації. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Дослідженню чинників, що 
впливають на діяльність та поведінку підприємства, присвятили свої праці такі вітчизняні 
науковці,  як О.  І.  Бєлова [1],  Н.  П.  Карачина [2;  3],  Б.  М.  Мізюк [4;  5],  Т.  О.  Черниш,   
А. Е. Черниш [6], Н. В. Попова, Н. М. Бєлєвцова [7], а також зарубіжні – Х. Беньок,  
П. Холанд [8], М. Портер [9] та ін.  

Низка науковців досліджує чинники зовнішнього середовища. До зовнішніх чинників 
впливу на підприємство Н. В. Попова і Н. М. Бєлєвцова включають розвиненість галузі, 
характеристики ринку,  політичну ситуацію,  зовнішні бар’єри тощо [7,  с.  361].  Б.  М.  Мізюк 
[4, с. 179] визначає особливості саме зовнішніх чинників на відміну від інших.  В той час, як 
модель п’яти сил конкуренції М. Портера [9] акцентує увагу на важливості дослідження 
мікросередовища підприємства. Внутрішні чинники впливу на формування поведінки 
підприємств детально аналізують О. І. Бєлова [1], Т. О. Черниш, А. Е. Черниш [6] та ін.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проте фактори 
макросередовища розглядаються надто укрупнено, в той час як мікросередовище вивчає 
економічну поведінку підприємства занадто деталізовано, що ускладнює пошук її 
регуляторів. Тому актуальним є пошук оптимального набору факторів формування 
економічної поведінки з одночасним визначенням можливого характеру впливу на 
підприємство в умовах невизначеності ринку. Узагальнюючи результати аналізу останніх 
публікацій, можемо зробити висновок про те, що сьогодні недостатньо вивчені можливості 
побудови алгоритму формування економічної поведінки з урахуванням множини впливових 
чинників. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження методичних основ для 
визначення найоптимальнішого варіанту економічної поведінки підприємства з урахуванням 
максимізації позитивної дії чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ. Одним із 
завдань, що сприятиме реалізації мети, є вивчення чинників задля обґрунтування 
використання одного із запланованих «портфелів» інструментів, дій при моделюванні 
поведінки підприємства залежно від рішення про адаптацію до змін зовнішнього та 
внутрішнього середовищ, а також зміни цілей підприємства чи їх пріоритетності.  

Ще одним завданням є обґрунтування економіко-математичного опису цільової 
функції формування економічної поведінки підприємства з урахуванням максимізації 
позитивної дії  чинників.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Модель ефективності економічної 
поведінки підприємства, на думку Н. П. Карачини, може бути побудована лише на основі 
результатів детального аналізу передумов і чинників, які визначають особливості 
формування і прояву такої поведінки [2, с.215]. Так, за визначенням Н. П. Карачини,  
О.  В.  Лазарук,  Н.  І.  Ганзієнко,  модель поведінки підприємства –  це прогнозовані та 
передбачувані дії організації у відповідь на сигнали соціоекономічного та політичного 
ландшафту, обумовлені складним комплексом взаємодії змістовних чинників внутрішніх 
підсистем та зовнішнього середовища [3, с.15].  

В загальному вигляді подібні дослідження, на думку Н. П. Карачини, О. В. Лазарук, 
Н. І. Ганзієнко, повинні здійснюватися за таким алгоритмом: 
1) визначення/уточнення категорії «модель економічної поведінки підприємства» та 

понятійного апарату всіх складових цієї категорії;  
2) визначення характеристик поведінки підприємств та класифікація на цій основі окремих 

типів їх моделей;  
3) визначення критеріїв і показників, що характеризують окремий тип поведінкової моделі 

підприємства; 
4) визначення критеріїв, показників і загальної схеми алгоритмічного підходу до 

оцінювання ефективності поведінкової моделі підприємства, а також створення 
відповідної методики оцінювання;  

5) побудова багатофакторної економіко-математичної моделі ефективності економічної 
поведінки підприємства як математичного виразу (формули), який відображає зв’язок 
відповідних показників, що характеризують модель, та його визначальних чинників;  

6) створення моделі можливого позитивного впливу зміни чинників впливу на ефективність 
економічної поведінки підприємства через можливість оптимізувати розподіл ресурсів;  

7) з урахуванням всього вищезазначеного – обґрунтування системного підходу до 
вдосконалення моделі економічної поведінки підприємства [3, с.17]. 

Вплив на формування та реалізацію економічної поведінки підприємства визначається 
багатьма чинниками зовнішнього і внутрішнього характеру. Чинники зовнішнього характеру 
відображають глобальні, національні, регіональні та галузеві тенденції, які переважають, що 
фактично можна розглядати як можливості та загрози для підприємства. Позитивний, 
нейтральний чи негативний вплив чинників на підприємство, залежно від його характеру, 
необхідно або використовувати, або нейтралізувати за допомогою адекватної економічної 
поведінки підприємства.  

Чинники зовнішнього середовища характеризуються наступними ознаками [4, с.179]: 
– об’єктивний чинник виникнення впливу: умови виникають незалежно від діяльності 

підприємства і впливають на нього; 
– взаємозалежність чинників: сила, з якою змінність одного чинника впливає на інші 

чинники; 
– складність, кількість та різноманітність чинників, що суттєво впливають на підприємство; 
– динамічність: відносна швидкість змінності середовища; 
– невизначеність: відносна кількість інформації про середовище та ступінь її ймовірності. 

Дослідження середовища повинно проводитись з метою формування відповідної 
реакції підприємства на зміну певних чинників для досягнення сформульованих цілей. 
Дослідження середовища проводиться за такими складовими: зовнішнє, яке охоплює макро- 
і мікросередовище, та внутрішнє середовище. 

Аналіз макросередовища здійснюється для того, щоб врахувати можливі ризики та 
встановити перспективи діяльності, оскільки чинники макросередовища, зазвичай, є непідкон-
трольними і тенденційно однаково впливають на всі підприємства. Аналіз макросередовища 
підприємств України з врахуванням основних груп чинників представлено в табл. 1. 

Аналіз чинників макросередовища показав, що більшість негативно впливає на 
підприємство та його діяльність,  а це в свою чергу,  переконує у необхідності якісного 
реформування у політико-правовій, економічній, демографічній та інших сферах. 
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Таблиця 1 
Дослідження макросередовища підприємств України  

(складено та доповнено автором на основі [5]) 

Чинник Стан, тенденції розвитку Характер впливу 
на підприємство 

Демографічний 
Чисельність населення Зменшення чисельності населення Негативний 
Віковий склад населення  
 

Стабільне зменшення населення 
«молодого віку», «старіння нації» Нейтральний  

Міграція населення Високі темпи еміграції Негативний 
Наявна та потенційна кількість 
робочої сили 

На ринку праці існує пропозиція 
робочої сили Позитивний  

Економічний 
Фаза економічного циклу країни Визначається як рецесія Негативний  
Рівень інфляції 
 

Значне посилення інфляційних 
процесів 

Негативний 

Рівень доходів та купівельної 
спроможності населення 

Зниження у зв’язку фазою циклу, 
політичними чинниками 

Негативний 

Природний 
Наявність та доступність 
сировини та природних копалин 

Зручне геополітичне становище та 
достатня ресурсна база (для 
більшості галузей господарства) 

Позитивний  

Інтенсивність 
ресурсоспоживання 

Значна, що призводить до зростання 
витрат 

Негативний  

Технологічний 
Темпи технологічних змін Швидкий темп НТП Позитивний 
Рівень інноваційної активності  Недостатній, особливо в порівнянні з 

світовими показниками 
Негативний  

Політико-правові 
Стан законодавства, яке регулює 
господарську діяльність 

Недосконалий, необхідне 
покращення 

Негативний 

Державний контроль і 
регулювання діяльності 
підприємств  

Надмірно забюрократизований  Негативний 

Соціально-культурний 
Ставлення людей до праці Достатньо висока мотивація Позитивний 
Культура споживання Частково сформована Позитивний  

 
При формування економічної поведінки підприємства важливо проаналізувати  

мікросередовище, що складається з постачальників, посередників, конкурентів, споживачів 
та контактних аудиторій, які мають опосередковане відношення до діяльності. Основні 
чинники мікросередовища підприємства представлені в табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Основні чинники мікросередовища підприємств  
(складено та доповнено автором на основі [5; 9; 10; 11]) 

Чинник Можливі показники для оцінювання 
Ціни постачальників  
Пунктуальність виконання замовлення  
Гарантія якості  Постачальники  

Сервісне обслуговування з боку постачальників 
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Продовження табл. 2 
Рівень конкурентоспроможності  
Галузеві конкуренти  
Потенційні конкуренти  Конкуренти 

Товари-замінювачі  
Показники збуту посередників 
Кількість посередників  
Вартість послуг 
Охоплення ринку 

Посередники  

Структура мережі 
Чинники, що впливають на поведінку споживача  Споживачі  Чинники, що впливають на прийняття рішення про купівлю товару  
Фінансово-кредитні аудиторії 
Державні аудиторії 
Засоби масової інформації  
Громадські організації  

Контактні аудиторії  

Широка громадськість  
 

За Ю. М. Князиком, постачальники – компанії і приватні особи, які забезпечують 
підприємство та його конкурентів матеріальними ресурсами, необхідними для виробництва 
товарів і послуг [10, с.322]. Наявність постачальників, їх кількість, ціни на ресурси, 
надійність постачальників є чинниками, що формують економічну поведінку підприємства.  

Для визначення рівня інтенсивності конкуренції всередині виду економічної 
діяльності на конкретному ринку можна використати модель п’яти сил конкуренції  
М. Портера. Аналіз сил конкуренції дозволяє визначити як поточний, так і потенційний 
рівень інтенсивності конкуренції всередині виду економічної діяльності [9, с.21–46]. 
Високий рівень інтенсивності конкуренції має значний вплив на формування та реалізацію  
економічної поведінки.  

За Л. А. Мороз, Н. І. Чухрай, посередники – підприємства, що допомагають в 
просуванні, збуті і розповсюдженні товарів серед споживачів [12, с.26]. Діяльність 
посередників може як посилити, так і знизити конкурентоспроможність підприємства, тому 
можлива реакція посередника на зміни повинна бути узгоджена з економічної поведінкою 
підприємства.  

Вважаємо, що споживач, його поведінка на ринку та можливі варіанти прийняття ним 
рішення повинні бути основоутворюючими чинниками економічної поведінки підприємства.  

Контактні аудиторії фірми, за визначенням Л. А. Мороз, Н. І. Чухрай, – це установи, 
заклади, асоціації та групи людей, які виявляють реальний чи потенційний інтерес до фірми і 
впливають на її здатність досягти визначених цілей. До цієї групи науковці відносять: 
фінансові, банківські та кредитні установи; бюджетні організації та органи влади; засоби 
масової інформації;  громадські організації; місцева громадськість тощо [12, с.28]. 

Чинники внутрішнього середовища підприємства, на думку Н. П. Карачини, 
характеризується такими аспектами, як техніко-технологічна політика розвитку 
підприємства та обумовлена нею ефективність виробничої функції, характер реагування у 
сфері політики управління персоналом, організаційного вдосконалення, оптимізації функцій 
підприємства, управління капіталом (активами) тощо [2, с.220].  

Т. О. Черниш та А. Е. Черниш визначили особливості чинників, що впливають на 
систему управління підприємством, запропонували їхню класифікацію. Зокрема, до чинників 
внутрішнього середовища вони зараховують всі види ресурсів, якими володіє підприємство, 
структуру і культуру підприємства [6, с.257]. До внутрішніх чинників впливу на 
підприємство Н. В. Попова та Н. М. Бєлєвцова включають внутрішні бар’єри входу-виходу, 
потенціал підприємства, технічне оснащення, якість, ціну, продукцію, конкурентну позицію, 
обсяг продажу, фінансування, ресурси, персонал тощо [7, с.361–362]. 
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За оцінкою А. Стабрули, науковці Л. Ру, П. Холанд  виділяють п’ять функціональних 
сфер: маркетинг; виробництво; фінанси; HR; техніка і технологія. Натомість Х. Беньок і  
Й. Марек виокремили дванадцять функціональних сфер: загальний зв’язок з оточенням; 
техніка, технологія та організація виробництва; стратегія розвитку продукту; стратегія 
дистрибуції продукту; стратегія просування і реклами; стратегія цін; планування; управління 
персоналом; управління основними фондами; управління ресурсами (запасами); ендогенні 
визначники процесу управління; результати, витрати, фінанси [8]. 

Згідно з трактуванням О. І. Бєлової, внутрішнє середовище організації складається з 
декількох підгруп (зрізів). По-перше, виділяється кадровий зріз, яких охоплює такі процеси 
як взаємодія менеджерів та працівників; найму, навчання та просування кадрів; оцінка 
результатів праці та стимулювання; створення та підтримка відносин між працівниками.  
По-друге, виділяється організаційний зріз, який містить: комунікаційні процеси; 
організаційні структури; норми, правила та процедури; розподіл прав та обов’язків; ієрархію 
підпорядкування. По-третє, виробничий зріз містить: виготовлення продукту, забезпечення 
та ведення складського господарства; обслуговування технологічного парку; здійснення 
досліджень та розробок. По-четверте, маркетинговий зріз внутрішнього середовища 
організації охоплює всі ті процеси,  які пов’язані з реалізацією продукту.  Це стратегія 
продукту, стратегія ціноутворення; стратегія просування продукту на ринку; вибір ринків 
збуту та систем розповсюдження. По-п’яте, виділяється фінансовий зріз, який містить 
процеси, пов’язані з забезпеченням ефективного використання та рухом грошових коштів в 
організації. Зокрема, це підтримка ліквідності та забезпечення прибутковості, створення 
інвестиційних можливостей [1, с.237]. 

Аналіз чинників мікросередовища доцільно проводити також із врахуванням ступеня 
впливу на діяльність підприємства у кожному конкретному випадку, в тому числі з огляду на 
поведінку споживача. Крім того, з урахуванням мінливості зовнішнього середовища, для 
проведення комплексного та детального аналізу варто врахувати всі наявні чинники у їх 
систематичному взаємозв’язку з метою посилення пріоритетності нівелювання негативного 
впливу зовнішніх «екстерналій» (табл. 3). 

Таблиця 3 
Систематизація чинників впливу на поведінку споживача 

 

Фактори Показники 
Психологічні Мотивація, сприйняття, засвоєння, переконання, ставлення, 

цінності 
Особистісні Вік, стать, сімейний статус, етап життєвого циклу сім’ї, 

професія,  освіта,  рівень доходів,  тип особистості,  стиль 
життя 

Соціокультурні Сім’я, соціальна роль і статус, культура й субкультура, 
суспільний клас 

Вплив комплексу маркетингу Товарна політика, цінова політика, збутова політика, 
комунікаційна політика 

Чинники ситуаційного впливу Зміни в макросередовищі, зміни у мікросередовищі, зміни 
обставин у покупця, атмосфера в магазині, дії інших 
покупців 

   
Вважаємо, що саме таке трактування груп внутрішнього середовища дозволить чітко 

виділити сфери впливу, адже надмірна деталізація, як і надто укрупнена, не відображає 
реального впливу чинників і ускладнюють пошук регуляторів економічної поведінки. 
Чинники середовища, які впливають на поведінку підприємства пропонується оцінювати за 
допомогою економіко-математичного інструментарію, експертних оцінок, що дасть змогу 
знайти оптимум функції з подальшим пошуком найкращого варіанту споживчої поведінки 
підприємства та визначенням доцільного напрямку змін.  
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Висновки і перспективи подальших розробок. Оскільки на підприємство впливає 
значна кількість чинників як внутрішнього, так і зовнішнього середовищ, то для формування 
оптимальної та адекватної ринковим умовам економічної поведінки доцільно 
використовувати алгоритм дій на основі різноманітних моделей. Запропоновано чинники 
середовища, які впливають на поведінку підприємства оцінювати за допомогою економіко-
математичного інструментарію, експертних оцінок. Це дасть змогу знайти оптимум функції з 
подальшим пошуком найкращого варіанту економічної поведінки та визначенням доцільного 
напрямку змін. Економіко-математичний опис цільової функції формування економічної 
поведінки з урахуванням максимізації позитивної дії  чинників матиме вигляд:  

 
max))F,MPr,,O,P(Fin),Ce,I,Co,C,D(Fmi),S,P,T,N,E,D(Fma(fEp ®= , 

 
де Еp – ефективність економічної поведінки підприємства;  
f(Fmа, Fmi, Fin) – функція впливу чинників середовища, в якому функціонує 

підприємство;  
Fma (D, Е, N, Т, P, S) – чинники макросередовища, а саме: демографічна, економічна, 

природня, технологічна, політико-правова та соціально-культурна компоненти;  
Fmi (D, C, Co, I, Ce) – чинники мікросередовища, а саме: постачальники, конкуренти, 

споживачі, посередники та контактні аудиторії;  
Fin (P, О, Pr, М, F) – чинники внутрішнього середовища, а саме: кадровий, 

організаційний, виробничий, маркетинговий та фінансовий зрізи.  
Таким чином, поєднання чинників як зовнішнього, так і внутрішнього середовища, які 

впливають на діяльність підприємства, надасть змогу сформувати адекватну зовнішнім 
умовам економічну поведінку.  

Перспективи подальших розробок полягають у пошуку найоптимальнішого варіанту 
економічної поведінки підприємства з урахуванням максимізації позитивної дії чинників 
зовнішнього та внутрішнього середовищ як необхідного інструменту управління 
підприємством в сучасних умовах. Проведене теоретико-методологічне дослідження 
визначає необхідність подальших досліджень прикладного характеру щодо стратегії 
споживчої поведінки підприємств відповідно до умов невизначеності ринку. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Непередбачуваність і 
неконтрольованість сучасних умов ведення бізнесу обумовлює необхідність адаптації 
традиційних механізмів класичного менеджменту. Високий ступінь фокусування 
управлінської уваги на питаннях аналізу, прогнозів і побудови високо формалізованих 
технологій менеджменту зміщує вектори інтересів і нівелює основні цілі управлінців. 
Характерні для XXI ст. швидкі зміни ділового середовища ставлять під сумнів стабільність 
неперехідних законів теорії організації. Все це передбачає необхідність створення і розвитку 
методів, які дозволяють управлінським системам подолати невизначеність і адаптуватися до 
швидких змін. 

Успішні спроби дезінтеграції великих компаній і спрощення управлінської ієрархії 
були зроблені японськими управлінцями. Вони досягли зниження витрат і прискорення 
інноваційних процесів, що вивело японські компанії на передові позиції на світовому ринку. 

Сьогодні вчені з успіхом застосовують розробки в області адаптивних систем 
управління, де важливе місце займає формування теорії хаосу. Розробка теорії хаосу і 
використання її для управління складними системами є перспективним напрямком 
підвищення ефективності роботи організацій, здатним вивести їх на новий рівень розвитку. 
Актуальність впровадження результатів подібних досліджень значно підвищується для країн 
СНГ і Східної Європи, економічні, соціальні та політичні перетворення в яких мають 
особливий специфічний характер. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Міждисциплінарний характер цієї 
проблеми привертає увагу багатьох авторів. Значних досягнень у вивченні особливостей 
формування і специфіки впровадження адаптивних систем управління, зокрема, теорії хаосу, 
отримали дослідники І.  Пригожин [1],  Дж.  Глейк [2],  Г.  Хакен,  Е.  Болт [3],  П.  Сенге [4],   
Л.  Гьюлик [5],  М.  Валдроп [6],  В.  Хиценко [7]  та ін.  В їх працях підкреслюється тісний 
зв’язок теорії хаосу з теорією складності, які протиставляються головним проблемам 
традиційного менеджменту.  У дослідженнях Дж.  Глейка і П.  Сенге сформульовано загальні 
характеристики теорії [2;  4],  а Л.  Гьюлик сфокусував увагу на цілісності організаційної 
системи та її динаміці [5]. Однак, як встановлено, наразі залишається низка невирішених 
питань, пов’язаних із систематизацією філософських ідей та їх впровадженням у практику 
вітчизняного менеджменту. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Витоки науки 
управління, висхідні до Ф. Тейлора, сформували основні принципи ефективної промислової 
організації, що визнаються сьогодні як класичні. В їх основі закладено концепцію фізичного 
світу, що отримала широкий розвиток у XIX ст., і яка побудована на законах руху Ньютона і 
принципах термодинаміки. Вперше ці знання було використано для аналізу сил, що 
впливають на складні фізичні системи, та дозволяють ученим передбачити поведінку цих 
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систем [2]. Завдяки таким досягненням фізики стало можливим визначити як машини 
можуть функціонувати з максимальною ефективністю. 

Науковий підхід до управління, який було запропоновано Ф. Тейлором полягав у 
відділенні планування роботи від її безпосереднього виконання на базі розроблених 
стандартів управління кожним робочим процесом з метою визначення найкращого методу 
виконання завдання, що гарантує максимальну ефективність. 

Таким чином, характерною умовою реалізації концепції Ф. Тейлора став поділ цілого 
на окремі частини для підвищення ступеня їх контролю. Заміна індивідуальної оцінки 
кожного робочого уніфікованим підходом до управління, запровадження вузької 
спеціалізації управлінського персоналу дійсно сприяли повсюдному зростанню 
продуктивності праці та підвищенню рівня життя. Однак, досвід останніх років і сучасні 
прогнози розвитку економічного суспільства свідчать про нездатність подібних методів 
управління справлятися з величезними інформаційними потоками і мінливими умовами 
функціонування на ринку. Положення, розроблені теоретиками і практиками наукового 
менеджменту і розвинені надалі представниками класичного напрямку в менеджменті 
вимагають значних коригувань і адаптації в умовах XXI ст. 

Альтернативою загальноприйнятому підходу, що базується на фрагментарному 
розгляді ринкової або організаційної системи, і подальшому воз’єднанню цих складових для 
досягнення єдино вірної мети, є підхід теорії хаосу, в центрі якого розгляд організації як 
єдиного цілого.  

Постановка завдання. Метою статті є систематизація теоретичних і практичних 
положень адаптивних систем управління, зокрема теорії хаосу, і аналіз можливості 
впровадження їх в практику сучасного менеджменту. Актуальним є завдання визначення 
основних напрямків вдосконалення традиційної пардигми менеджменту на базі адаптивних 
систем управління, зокрема, теорії хаосу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Перші розробки в області теорії хаосу 
належать російському математику А. Г. Ляпунову, який у 1892 р. опублікував роботу 
присвячену проблемам стійкості руху, його меж і нелінійній динаміці. 

Надалі розвиток теорії хаосу традиційно пов’язують з розробками Е. Лоренца  
у сфері метеорології. Він створив комп’ютерну програму, здатну копіювати систему 
погодних умов і відтворювати малюнок погоди. Е. Лоренц з’ясував, що навіть найдрібніші 
зміни, які вносяться в початкові погодні умови, викликають величезні зміни в підсумковій 
картині погоди. Висновки, зроблені дослідником, виявилися однаково вірними і для  
соціально-економічних систем. Зміщення векторів уваги від передбачуваності та 
стандартизації управління в сторону хаотичності розвитку зробило революцію в області 
менеджменту. 

Подальший розвиток теорія складності та хаосу отримала в 70-ті роки, а в 1984 р. 
було засновано найвідоміший центр вивчення хаосу і складності – Інститут Санта Фе.  
Інститут об’єднав у своїх стінах учених, які представляють найрізноманітніші галузі науки, 
тим самим зміцнивши міждисциплінарні витоки теорії. 

Істотний вплив на формування ідей теорії хаосу справила робота Дж.  Глейка «Хаос:  
становлення нової науки», видана в 1987 р. [2]. Положення щодо управління складними 
системами, які розроблено в книзі, здійснюють і сьогодні великий вплив на розвиток 
методології сучасного менеджменту. 

Витоки теорії підіймаються до математичного змісту хаосу, незважаючи на те, що в 
літературі відсутнє універсальне визначення поняття «математичний хаос». Якщо 
проаналізувати найбільш поширені тлумачення цього поняття, можна відзначити, що будь-
якому виду хаосу (в фізичних, математичних, економічних, соціальних та інших системах) 
притаманна властивість непередбачуваності. Дослідниками відзначено, що хаос є ключовою 
рисою детермінованих динамічних систем і характеризується високим ступенем залежності 
від початкових умов [3]. При цьому в сучасних умовах розвитку жоден агент ринку не може 
володіти всеосяжною інформацією про ці початкові умови. 



ISSN 2313-4569     Вісник соціально-економічних досліджень, № 1 (62), 2017     

 146 

Теорія хаосу дуже тісно переплітається з теорією складності і описує процеси і явища з 
великою кількістю незалежних одна від одної дійових осіб (змінних), що тісно пов’язані між 
собою.  Видана в 1990  р.  книга П.  Сенге «П’ята дисципліна:  мистецтво і практика пізнання 
організації» протиставляє головним проблемам традиційного менеджменту – неефективності і 
безглуздим витратам –  складність і,  як наслідок,  втрату мети (безцільність)  [4].  П.  Сенге 
стверджує, що загальноприйнята система поділу праці на складові частини, а управління – на 
окремі процеси, що дозволяє розбивати складні завдання на фрагменти, практично позбавляє 
нас можливості побачити наслідки прийнятих рішень і призводить до втрати зв’язку з 
цілісною системою організації. 

У результаті нарощування управлінських взаємодій в рамках організації, менеджери 
втрачають розуміння динаміки, що знаходиться в основі цих систем, напрямків впливу на 
них для досягнення організаційних цілей. Водночас погляд на менеджерів як на «всезнаючих 
і всемогутніх», який превалює сьогодні, не відповідає викликам сучасного бізнесу. 

У своїй роботі П. Сенге під п’ятою дисципліною пропонує розуміти саме осмислення 
систем. Ця дисципліна вчить керівників XXI ст. здатності до розуміння основних 
взаємозв’язків, що впливають з часом на поведінку складних систем і дає їм можливість 
«бачити цілісність» [4]. Також, автор вводить поняття «прототипів» – обмеженої кількості 
таких процесів зворотного зв’язку,  які діють у будь-якій організації.  Вони і виступають 
шляхами розвитку теорії хаосу, основними малюнками поведінки, що постійно виникають у 
всіх організаціях.  Саме систематична,  автоматична якість цих процесів пояснює почуття 
«поза контролем», в якому перебувають багато керівників. Не розуміючи «прототипи 
систем», вони бачать лише окремі частини проблеми, а не всю її в цілому [7]. 

Для традиційних теорій управління характерним є розгляд організації як такої, що 
прагне до порядку і стабільності. Прихильники теорії хаосу розглядають хаос як нормальний 
стан систем, через те, що останні знаходяться в постійному русі та взаємодії із зовнішнім 
середовищем, переробляючи інформацію і здійснюючи зворотній зв’язок. Вони детально 
вивчають ті елементи в організації, які традиційно відносили до перешкод, хаосу і 
плутанини. Саме в цьому безладі дослідники теорії вбачають паростки майбутнього розвитку 
і перетворення [8]. У цьому її принципова відмінність від традиційних теорій управління, 
заснованих на принципах функціонування ідеального ринку. 

Важливим положенням теорії є те, що незважаючи на складність, непередбачуваність 
і хаотичність систем певні шляхи їх розвитку можна передбачити. Для цього необхідно 
визначити основні поведінкові малюнки системи. Однак у цьому випадку замість дроблення 
системи на складові частини і проведення глибокого аналізу поведінки кожної з них, як 
пропонує традиційний менеджмент, приходить фокусування уваги на цілісності системи і її 
динаміці. Першочергового значення набуває посилення розуміння необхідності 
результування взаємодії всіх частин системи. Відомий теоретик в області управління Лютер 
Гьюлик у середині 1960 рр. писав: «… по-перше, люди не такі прості, як машини; по-друге, 
менеджерам доводиться мати справу не тільки з конкретними працівниками, але й в цілому з 
групами, де діє так багато соціальних факторів, що їх важко просто виявити, вже не кажучи 
про те, щоб точно виміряти їх величину і значимість; і нарешті, по-третє, впливають 
незліченні фактори зовнішнього середовища …» [5]. 

Найважливішим постулатом теорії хаосу є заперечення перспективності 
довгострокового планування розвитку систем. Прихильники даної теорії вказують, що всі 
довгострокові плани нереалістичні. Водночас вони підкреслюють, що саме по собі 
планування є корисним процесом. Однак його реалізація вимагає формування абсолютно 
нового погляду на організацію та її навколишнє середовище. Стратегічне мислення, яке 
засновано на глибокому аналізі окремих складових системи, не забезпечує належного 
ефекту. На перше місце висувається здатність менеджерів бачити цілісність, спроможність 
зрозуміти основні взаємозв’язки, що впливають на поведінку складних систем з плином часу. 
Основна увага зміщується зі спроб пояснити, як порядок вписується в частини системи, і 
фокусується на тому, яким чином порядок є результатом взаємодії цих частин в цілому. 
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В умовах непередбачуваності довгострокового планування вкрай важливими стають 
«дивні атрактори» – орієнтири для оперативного планування, що надають сенс діяльності 
організації. Їх реалізація вимагає усунення жорстких регламентованих процесів управління в 
організації, прописаних правил, що обов’язкові до виконання, жорстких вимог до виконання 
планів. Все це разом з безкомпромісним поділом за функціональними обов’язками позбавляє 
організацію можливості гнучко реагувати на зміни середовища і згодом може призвести до 
катастрофи. Варто підкреслити схожість «дивних атракторів» із системними архетипами 
«п’ятої дисципліни» П. Сенге. Однак, у рамках теорії складності формування аттракторів 
значною мірою засновано на інтуїції і досвіді, ніж на логіці чи науковому підході. 

Ключовий момент теорії полягає в поданні організації та її бізнес-середовища як 
системи найвищого порядку складності, невід’ємною частиною якої є люди. Прихильники 
теорії хаосу дійшли висновку, що характерна для біологічних, а отже і економічних систем, 
взаємозалежність визначає нерівномірність реакції на зміни системи, що вносяться до її 
функціонування. Так, вдосконалення однієї зі складових системи або її функцій не гарантує 
поліпшення і підвищення ефективності всієї системи. Іноді такі перетворення призводять до 
зворотнього негативного ефекту – серйозного пошкодження або навіть руйнування системи. 
Також дослідники теорії хаосу підкреслюють, що в деяких випадках з метою посилення 
системи, необхідно послабити її частину – зробити її менш точною, контрольованою або 
менш ефективною. Адже прогресивний розвиток цілої системи може бути забезпечений її 
динамічною рівновагою, результатом пристосування і зростання, інтеграцією, а не лише 
теїхнічною ефективностю. 

Значне місце в теорії хаосу отримує система важелів. Ця система базується на 
твердженні, що навіть невеликі, проте добре продумані дії (зміни), що вносяться до системи, 
можуть призвести до значних поліпшень.  

Подібний підхід дозволяє створювати організації, які здатні до самостійного пізнання 
і навчання, і мають характеристики, аналогічні складним адаптивним системам, що 
зустрічаються в природі. Такі організації представляються високодецентралізованними і 
такими, які зберігають порядок у всій системі, не зважаючи на нескінченну кількість 
процесів прийняття рішень оперативного характеру. Вони постійно розвиваються і 
адаптуються до змін. 

Не зважаючи на децентралізацію, організаціям нового покоління притаманний 
органічний контроль. Органічний контроль є характерним для біологічних систем, що 
функціонують в природних умовах.  Саме такий контроль закладено в моделях макросвітів,  
які створюються за допомогою комп’ютерних програм для моделювання складних ділових 
ситуацій. У керівників, під час використання подібних моделей, з’являється можливість 
експериментувати в рамках управлінського процесу для виявлення прихованої динаміки 
складних систем. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Таким чином, у процесі проведеного 
дослідження, з’ясовано, що в основі формування ідей адаптивних систем управління і теорії 
хаосу зокрема, знаходяться наступні положення, що відображають динамізм і хаотичність 
розвитку сучасних соціально-економічних систем. 

По-перше, ринок, а отже і бізнес розвивається хаотично. Це твердження саме по собі 
відкидає високу ступінь ефективності довго-, а, в деяких випадках, і середньострокового 
планування. Ринкові зміни хоча і мають поверхнево передбачуваний випадковий характер, 
проте пов’язані між собою, і тому статистично не є випадковими. Однак, не зважаючи на 
обумовленість цих зв’язків, їх чисельність і взаємозв’язок між великою кількістю подій і 
станів системи, їх рух є занадто складним для аналізу і подальшого прогнозування. 

По-друге, традиційні положення економічної теорії вимагають перегляду в XXI ст. 
Закони ідеальної конкуренції і ринкової рівноваги, що складають сучасну модель бізнесу, 
втратили свою актуальність, так як не пояснюють непередбачуваність і хаотичність властиві 
останнім десятиліттям. Не відповідає викликам часу і положення про рівний доступ  
до інформації на ринку всіх його учасників. Величезний обсяг інформації, необхідний  
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для повноцінного аналізу та прогнозування розвитку системи, недоступний жодному 
ринковому агенту. Перегляду вимагає і процес ціноутворення, який у сьогоднішніх умовах 
функціонування організацій порушує загальноприйняте положення про економічну точку 
рівноваги і восходить до нераціональності споживачів і теорії ігор. 

По-третє, формування успішної бізнес-моделі не відбувається в ринковому вакуумі, а 
отже не може гарантувати постійний успіх. 

За таких умов нова парадигма управління, заснована на адаптації системи управління, 
підвищує актуальність свого удосконалення і реалізації в практиці менеджменту нового 
століття. 

В якості подальших досліджень пропонуємо розробку загальних напрямків 
впровадження положень теорії хаосу при формуванні та управлінні інвестиційно- 
інноваційними процесами в організації.   
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Abstract. The article considers the modern state of Ukrainian dairy industry enterprises. The main indicators of  
the sector, the dynamics of milk and main dairy products prices in recent times are analyzed. The main factors  
affecting dairy industry activities in Ukraine and other countries of the world are studied. Priority measures  
necessary to improve the level of dairy industry development and Ukrainian enterprises entry the European market are 
proposed. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Молочна галузь є стратегічно 
важливою ланкою промисловості України. Адже молоко як один із базових продуктів 
харчування – невід’ємна складова здорового раціону людини. Впродовж останнього часу 
спостерігається негативна ситуація в продовольчій сфері країни,  зокрема на ринку молока,  
яка є результатом скорочення обсягу якісної сировини, високих витрат на виробництво 
молочних продуктів. Але Україна має значний потенціал розвитку цієї галузі, що пов’язано 
переважно з природними умовами. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Основні положення функціонування 
ринку молока були розглянуті та проаналізовані в працях наступних авторів:  
Н. С. Белінської, М. І. Бутенка, С. В. Васильчака, Т. М. Гамми, Т. Л. Керанчука,  
О. В. Моргуна, Н. В. Овсієнка, Н. С. Скопенка  та ін. 

Так,  в статті О.  В.  Моргуна рекомендується формувати зони закупівель сировини з 
метою скорочення витрат на транспортування [1]. Т. М. Гамма пропонує для підвищення 
конкурентоспроможності молокопереробних підприємств застосовувати інноваційні 
технології виробництва молока, створити інтеграційні формування тощо [2, с.222].  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У роботах вчених 
розглядаються різні аспекти розвитку молочної галузі, окрім вищеперелічених, аналізуються 
також проблеми ціноутворення за відсутності державного регулювання, раціональне 
розміщення виробництва молока з метою максимального завантаження виробничих 
потужностей підприємств та комплексного використання природного й економічного 
потенціалів регіонів. Але у зв’язку з мінливим зовнішнім середовищем постійно виникає 
потреба в аналізі та знаходженні прийнятних шляхів розвитку стратегічно важливої галузі 
України. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження, аналіз та виокремлення 
тенденцій, які мають місце на ринку молочних продуктів України, а також виявлення шляхів 
розвитку підприємств цієї галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. До молочної галузі відноситься виробництво 
молочних продуктів, морозива та іншого харчового льоду; не відноситься виробництво сухих 
молочних сумішей і молочних консервів для немовлят і малюків, виробництво спредів і сумішей 
молочного та рослинних жирів, у яких частка молочного жиру складає не менше 25% [3]. 

Виробництво та переробка молока відбувається у кожній області країни, але перше 
місце посідає Вінницька область (857,3 тис. т), друге – Полтавська (796,4 тис. т), третє – 
Хмельницька (591,2 тис. т). Ринок молока та молочних продуктів здебільшого представлений 
більш ніж 300 підприємствами, майже 80% ринку контролює 50 заводів, значна частина яких 
входить до складу великих холдингів [4]. В 2013 р. експерти відмітили 20 лідерів молочної 
продукції, серед яких найбільшу частку має «Danone» (9,0%), найменшу – «Українська сирна 
компанія» (0,9%). Решту ринку розподіляють між собою дрібні компанії та молокопереробні 
заводи [5, с.80].  

Розглянемо динаміку виробництва молока та молочних продуктів України за період з 
2007 по 2016 рр. Дані рис. 1 свідчать про те, що виробництво має нестабільний характер. 

Так, в 2016 р. порівняно з 2015 р. та 2007 р. відбулося зниження на 14% та 15% 
відповідно (на 263,8 тис. т. та 287,3 тис. т. відповідно). Вважаємо, що це, по-перше, результат 
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скорочення поголів’я корів (скорочення на 4,2%) [6], а, по-друге, обумовлено несприятливими 
економічними умовами в країні. Але, показник абсолютного зниження виробництва та 
переробки молока недостатньо інформативний, тому розглянемо динаміку випуску 
номенклатури молочної продукції на одну особу протягом аналогічного періоду. 

 

 
Рис. 1. Динаміка виробництва молока та молочних продуктів в Україні протягом  

2007–2016 рр. (розроблено автором на основі [6]) 
 
Найбільший обсяг виробництва молочних продуктів спостерігається в 2014 р.  

(44,3 кг). В 2016 р. порівняно з попереднім роком спад виробництва склав 3,8%, в тому числі 
за рахунок падіння переробки молока. Споживання молока на душу населення в Україні 
становить 210 кг за раціональної річної норми 380–390 кг. Для порівняння – у Франції 440 кг, 
а в країнах Скандинавії – 500 кг [7].  

Розглянемо основні тенденції,  що існують на світовому молочному ринку і на які 
повинні спиратися сучасні виробники. 

1. Зниження зовнішніх постачань внаслідок падіння рівня попиту в Китаї та Росії.  
У всьому світі спостерігалися найнижчі ціни на молочну продукцію за декілька років 
(навесні та влітку). 

2. Очікування основних постачальників молочної продукції призвело до зміни 
асортименту продукції. Наприклад, Нова Зеландія зменшила асортимент продукції, щоб 
понизити залежність від торгівлі сухим молоком з Китаєм.  Ціни на сухе молоко мають 
кореляцію з цінами на нафту,  в 2017  р.  ціни на нафту очікуються на тому ж рівні,  що і в  
2016 р. Що стосується вітчизняного сухого молока, то в 2016 р. дуже важко було продавати 
його, оскільки ціна, за оцінками експертів, за умовчанням має бути на 200–300 доларів 
нижче європейської. 

3. Закони, що швидко міняються, і правила. Так, наприклад, Китай оцінює результати 
перевірок звітності заводів, проведених влітку цього року. Ця ситуація яскраве 
підтвердження того, що необхідні зміни для задоволення зростаючих зарубіжних 
нормативних вимог. 

Попит на натуральні продукти без штучних добавок і барвників уже давно закріпився 
на ринку. Споживачі починають звертати увагу на наявність маркування Clean Label на 
продукті. При цьому, 34% покупців не змогли назвати чітко, що означає цей термін.  
36% опитаних респондентів відповіли, що Clean Label пов’язаний з продуктами без змісту 
штучних інгредієнтів, 31% – з продуктами без хімікатів і пестицидів. 45% учасників 
відмітили, що готові платити більше за продукт, маркірований спеціальним знаком  
якості [9]. 

4. Зростаюча мережа міжнародних угод про вільну торгівлю. За цим питанням можна 
відмітити,  що існує значна конкуренція на світовому молочному ринку.  Так для ЄС є 
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пріоритетом не лише доступ на молочний ринок, але й підтримка угод з великою кількістю 
країн, що створює американському сиру перешкоди для доступу до ринку. 

5.  Не менш важливим є зростання курсу долара США.  У 2015 р.  по відношенню до 
валют основних конкурентів – Австралії, ЄС і Нової Зеландії долар США виріс на 11–15%. 
Занепокоєння з приводу зростаючого долара пов’язане з дією на загальний попит з боку 
країн-імпортерів. Отже, стримування зростання попиту негативно відіб’ється на молочних 
експортерах [10, с. 410–413; 11]. 

Чинники, які стримують розвиток галузі та негативно впливають на діяльність 
підприємств: 
– зниження поголів’я крупної рогатої худоби; 
– значне коливання цін та їх невідповідність витратам; 
– неузгодженість взаємозв’язків між виробниками та переробниками; 
– кризовий стан економіки країни; 
– втрата міжнародних ринків збуту; 
– недостатня кількість лабораторій для визначення якості молочних продуктів. 

Протягом 10 років кількість великої рогатої худоби знизилася на 33,7%, у тому числі 
корів – на 31% (табл. 1).  

Таблиця 1 
Динаміка показників роботи молочної галузі України протягом 2007–2016 рр. 

(розраховано автором на основі [6]) 
 

Рік 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Велика рогата 
худоба, тис. 

голів 

5491 5079 4827 4494 4426 4646 4534 3884 3750 3637 

у тому числі 
корови,  

тис. голів 

3096 2856 2737 2631 2582 2554 2509 2263 2167 2134 

Надій на одну 
корову, тис. кг 

4,0 3,8 4,0 4,1 4,2 4,4 4,4 4,6 4,6 4,5 

 
Але обсяг надою постійно зростає, завдяки зростанню продуктивності корів. Так, в 

2016 р. порівняно з 2007 р. надій на одну корову збільшився на 500 кг або 12,5%. 
Погоджуємося з експертною думкою,  що одним із головних чинників,  який стримує 

виробництво та переробку молочної продукції, є ціна. На рис. 2 представлена зміна  
індексів цін протягом 10 років. Динаміка індексів має нестабільний характер, маючи явну 
тенденцію до збільшення протягом 2012–2015 рр., але в 2016 р. відбувся спад на 15,3% 
споживчих цін.  

Курсові коливання не проходять безслідно для переробників молока. Середня ціна на 
молоко 2,5% жирності в плівці за підсумками грудня 2016 р. коштує 16,53 грн., що на 11,2% 
вище ціни листопада. Таке ж значне зростання спостерігалося по маслу (82% жирності) – 
170,16 грн./кг (+11,27%). Кефір коштував 25,09 грн. (+6,8%), сир кисломолочний –  
90,43 грн./кг (+7,3%), а сир Російський –148,42 грн./ кг (+6%) [11]. 

Молоко – це продукт соціально значимий, ціни на який регулюються з боку держави. 
Так було до недавнього моменту. З 15 серпня 2016 р. в Україні з метою дослідження дієвості 
регулювання цін на соціальні продукти харчування, до яких відносяться борошно, хліб, 
крупи, цукор, яловичина, свинина, м’ясо птиці, варені ковбасні вироби, молоко, молочні 
продукти було знято державне регулювання. Експеримент планували провести до 1 січня 
2017 р. [12]. 

Стабілізацію ситуації учасники молочного ринку бачать у підвищенні закупівельних 
цін і зменшенні сезонної амплітуди їх коливання через підтримку розвитку 
сільськогосподарської кооперації та сімейних ферм. Комітетом Верховної Ради України з 
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питань аграрної політики та земельних відносин було прийнято законопроект № 2089 «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання 
закупівельної ціни на молоко і підтримки села». Цей законопроект передбачає доповнення 
Закону України «Про молоко та молочні продукти» статтею, відповідно до якої держава 
встановлює мінімальні закупівельні ціни на незбиране сире товарне молоко в розмірі 4 грн. 
за 1 кг. Результатом прийняття цього законопроекту стануть справедливі ціни, на думку 
експертів, за виготовлену продукцію для особистих селянських і малих фермерських 
господарств [13]. 

 

 
Рис. 2. Динаміка індексів цін на молоко та молочну продукцію в Україні  

протягом 2007–2016 рр. (розроблено автором на основі [6]) 
 
Однією з причин коливання цін є сезонність характеру виробництва молока з 

постійним попитом на молочні продукти. Найбільші обсяги виробництва традиційно  
припадають на  весняно-літній  період,   коли  надій молока сягає 1,2  млн.  т.,  тоді як у 
зимовий період він майже вдвічі менше – близько 590–600 тис. т.  

Другою за значимістю є проблема ціноутворення на молочну продукцію між 
фермерами, постачальниками сировини та його переробниками. Однією з тез, що 
прозвучала на конференції, присвяченій молочному бізнесу, була необхідність 
ефективних переговорів між виробниками сировини і переробниками,  про схему 
ціноутворення, яка б задовольнила всі сторони та зробила співпрацю більше 
прогнозованою [4]. 

Останнім часом у світі відбувається пожвавлення на ринку молока як результат 
скорочення його виробництва. Загальний обсяг виробництва молока в п’яти ключових 
експортних регіонах (ЄС, США, Новій Зеландії, Австралії та Аргентині) у травні 2016 р. 
знизився на 7%. На вітчизняному молочному ринку також спостерігається сезонне 
скорочення пропозиції сировини і, як наслідок, стабілізація закупівельних цін на молоко. 
Експорт українських молочних продуктів нижчий, ніж у попередні роки. Основними 
країнами споживачами українських молочних продуктів є Азербайджан, Молдова, Вірменія, 
Казахстан. Головний експортний продукт в 2016 р. – молоко та вершки (50%), обсяг 
експорту зменшився на 21,2%. До недавніх пір сир був на другому місці за обсягом експорту 
(37% в 2014 р.), але із загостренням політичної ситуації попит на нього знизився (-38,1%) 
(табл. 2).   

У зв’язку з цим основним завданням для молокопереробних підприємств є 
вдосконалення технології виробництва, підвищення якості продукції, що, вважаємо, 
призведе до зростання попиту на молочну продукцію, адже, за думкою фахівців, вітчизняні 
молочні продукти не відповідають європейським стандартам якості. Наприклад, станом на 
2014 р. в Україні функціонували 266 молокопереробних заводів. Тільки третина підприємств 
випускає продукцію, що відповідає вимогам Європейського союзу. Ця тенденція зберігалася 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53968
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53968
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53968
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упродовж усього 2015 р. Але є й позитивні моменти. Починаючи з початку 2016 р.  
10 українських виробників можуть експортувати молочні продукти в Європу [11].  

Таблиця 2 
Аналіз експорту молочних продуктів в Україні в 2015–2016 рр., тис. дол.  

(розроблено автором на основі [6]) 
Роки Відхилення 

№ 
з/п Назва товару 2015 2016 

Абсолютне, 
тис. дол. 

США 

Відносне, 
% 

1 Молоко та вершки 93 919,9 70 323,7 -23 596,2 -25,1 
2 Маслянка, йогурт, кефір та інші 

ферментовані продукти 
18 844,7 14 599,7 -4 245,0 -22,5 

3 Масло вершкове та інші жири, 
вироблені з молока; молочні 
пасти 

29 945,3 33 454,9 3 509,6 11,7 

4 Сири всіх видів і 
кисломолочний сир 

34 936,0 21 612,7 -13 323,3 -38,1 

Усього 177 645,90 139 991,0 -37 654,9 -21,2 
 
У 2016 р. порівняно з 2015 р. спостерігаємо зниження імпорту молока, вершків, 

йогурту тощо (табл. 3).  
Таблиця 3 

Аналіз обсягу імпорту молочних продуктів в 2015–2016 рр., тис. дол. 
(розроблено автором на основі [6]) 

 

Роки Відхилення 
№ 
з/п Назва товару 2015 2016 

Абсолютне, 
тис. дол. 

США 

Відносне, 
% 

1 Молоко та вершки 2 495,8 876,0 -1 619,80 -64,90 
2 Маслянка, йогурт, кефір та інші 

ферментовані  
5 754,3 4 999,0 -755,30 -13,13 

3 Масло вершкове та інші жири, 
вироблені з молока; молочні 
пасти 

2 575,7 3 526,3 950,60 36,91 

4 Сири всіх видів і кисломолочний 
сир 

23 430,1 25 831,5 2 401,40 10,25 

Усього 34 255,90 35 232,8 976,90 2,85 
 
Левову частку становить сир європейського походження (в 2014 р. показник становив 

45%), підвищення обсягу цього продукту склало 2 401,4 тис. дол. або 10,25%. Найбільше за 
все скоротився імпорт молока та вершків на 1  619,80  тис.  дол.  або 64,9%.  Не зважаючи на 
збільшення експорту вершкового масла (+ 11,7%),  обсяг  імпорту  цього  продукту  сягнув  
значних розмірів (+ 36,91%). 

Висновки і перспективи подальших розробок. Зважаючи на те, що половину 
молока виготовляють у приватному секторі, одним із напрямів подальшого розвитку 
молочного сектору в державі буде кооперація дрібних товаровиробників молока [11].  
Прикладом молочного кооперативного руху є зарубіжний досвід, адже в нашій країні цей 
напрям тільки набирає обертів. 

За кордоном (США, Канада, Австралія, Нова Зеландія) основні виробники і  
продавці агропродукції у світі – кооперативи. Вони представлені малими та середніми 
виробниками, ці об’єднання дозволяють середнім фермерам виходити на міжнародний 
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ринок, напряму продавати свою продукцію та отримувати вигідніші умови співпраці. 
Завдяки тому,  що кооперативи більш «відкриті»  для вступу та виходу учасників,  ніж інші 
форми господарювання, вони мають більший успіх та розраховані на значну кількість 
учасників. Але законодавча база поки що не дозволяє повною мірою впровадити 
кооперативи в Україні, тому першим кроком до забезпечення розвитку молочної галузі є її 
удосконалення.   

Згідно з розрахунками рентабельність виробництва молочної продукції складає 5–7%, 
цей показник є низьким серед загальної маси сільськогосподарських підприємств.  У цій 
ситуації вкрай потрібна допомога держави. По-перше, це стосується забезпечення 
прийнятного податкового режиму для розвитку тваринництва. По-друге, підтримка дотацій 
на кормову базу, яка в подальшому позитивно вплине на молочну галузь країни. Вважаємо, 
що ці шляхи дозволять акумулювати грошові кошти на розвиток технічної бази 
молокопереробних підприємств, покращити якість виготовленої продукції. Все це є 
актуальним, адже як відмічалося раніше, молочна галузь є стратегічно важливою галуззю 
країни. 
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Abstract. The article investigates the trends in the marketing communications development under the influence of the 
Industry 4.0. Particular attention is paid to the study of the relationship between virtual and real economic space 
through the Internet of things, in which modern firms are developing marketing activities. The advantages of integrated 
marketing communications (IMC) are defined as a fundamentally new approach in the development of marketing 
strategies. An increasing role of low-control sources of influence and dissemination of information is noted. Particular 
importance is given to the study of consumer behavior in the Industry 4.0. The transition to consumption 
individualization is the main trend in the formation of interactive two-way marketing communications. 
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JEL classification: M310 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток Інтернету, інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ), стійких каналів зв’язку, хмарних технологій і цифрових 
платформ, а також інформаційний «вибух», сприяли появі відкритих інформаційних систем і 
глобальних промислових мереж, що виходять за межі окремого підприємства і взаємодіють 
між собою. Такі системи і мережі надали вплив, що перетворює всі сектори сучасного 
суспільства, економіки та бізнесу і трансформували промислову автоматизацію на нову 
четверту сходинку індустріалізації. На сьогоднішній день досягнення оптимального впливу 
на споживача забезпечується комплексним охопленням маркетинговими комунікаціями 
цільової аудиторії компанії, тобто застосуванням концепції інтегрованих маркетингових 
комунікацій (ІМК). Формування в 1990-х рр. минулого століття концепції інтегрованих 
маркетингових комунікацій (ІМК) призвело до революції в області просування, також як 
впровадження в 60-х роках концепції маркетингу-мікс повністю змінило практику 
маркетингу [1]. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Про неминучість швидкої глобальної 
промислової революції попереджали Е. Тоффлер («Шок майбутнього», «Екоспазм»),  
П. Друкер («Анатомія індустріального суспільства»), І. Валлерстайн,  Д. Стігліц, Д. Ріфкін. 
Вагомий внесок в систематизацію знань про Четверту промислову революцію вніс Клаус 
Шваб з однойменної роботою. У світовій практиці основоположниками досліджень в області 
інтегрованих маркетингових комунікацій на підприємствах в умовах конкурентних ринків є 
Дж. Бернет, С. Моріарті, К. Беррі, Г. Даулінг, Ф. Котлер, Р. Танненбаум, Е. Шульц,  
М. Лаутерборн. Серед українських науковців варто виділити дослідження С. С. Гаркавенко,  
С. М. Ілляшенка, І. Л. Литовченко, Т. О. Примак, Є. В. Ромата, А. А. Стельмаха. У цих роботах 
вивчені окремі проблеми щодо формування та розвитку інтегрованих маркетингових 
комунікацій, які мають дискусійний характер. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Під впливом 
Четвертої промислової революції, зі зростанням ролі інформаційних технологій в 
суспільстві,  розвиток ринку залежить переважно від покупців.  Для того,  щоб досягти 
найбільш ефективного відгуку на вимоги споживачів необхідно використовувати 
інтерактивні засоби поширення інформації, що призводить до нового способу 
функціонування маркетингових комунікацій в рамках концепції ІМК. Існує об’єктивна 
необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і розробки методичних основ 
створення інтегрованих маркетингових комунікацій. 

Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні тенденцій розвитку 
маркетингових комунікацій під впливом Промислової революції 4.0. Для її досягнення 
потрібно вивчити специфіку взаємозв’язку віртуального і реального економічного простору, 
в якому сучасні фірми розгортають маркетингову діяльність. В цьому контексті є 
необхідність виявити переваги інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК) як 
принципово нового підходу при розробці маркетингових стратегій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні світова промисловість на 
початку процесу стрімкого формування Четвертої науково-технічної революції, з якою 
пов’язують можливості кардинальної модернізації виробництва та економіки. 

Четверта промислова революція,  більш відома як «Індустрія 4.0»,  отримала свою 
назву від ініціативи 2011 року, яку очолювали бізнесмени, політики і вчені. Вони визначили 
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її як засіб підвищення конкурентоспроможності обробної промисловості Німеччини через 
посилену інтеграцію «кіберфізичних систем», або CPS, в заводські процеси. Аналоги такої 
програми існують і в інших країнах: Smart Factory в Нідерландах, Usine du Futur у Франції, 
High Value Manufacturing Catapult у Великій Британії, Fabbrica del Futuro в Італії, Made 
Different в Бельгії, «Зроблено в Китаї–2025» тощо [2]. 

За прогнозами експертів,  впровадження будь-яких засобів автоматизації,  в тому  
числі і відповідно до концепції Інтернету речей, буде виправдано при отриманні більш 
високого економічного ефекту порівняно з прийнятими формами виробництва і бізнес-
процесів. Однією з переваг переходу на модель Інтернет речей є аналіз даних про 
користувача, його виробничі об’єкти (машини, будинки, обладнання) і характер споживання. 
Це відкриває необмежені можливості для постачальника послуги з покращення клієнтського 
досвіду, створення більшої зручності користування, кращого рішення і скорочення витрат 
клієнта,  що призводить до підвищення задоволеності та лояльності від роботи з цим 
підприємством [3]. Ці процеси необхідно врахувати в найближчій перспективі при розробці 
маркетингової політики комунікацій сучасних компаній, так як ці тенденції відповідають ері 
споживачів. 

На думку J’son & Partners Consulting, Інтернет Речей (IoT) є найбільш технологічним і 
наростаючим трендом в бізнес-секторі як в світовому масштабі, так і в масштабах окремо 
взятої країни. Підключаючи мільярди повсякденних пристроїв до Інтернету – від фітнес-
браслетів до індустріального обладнання, IoT поєднує онлайн і оффлайн світи, відкриваючи 
нові можливості та кидаючи виклик приватному бізнесу, уряду і споживачам. 

Актуальність цієї проблеми підтверджується фактом присудження Е. Дітону 
Нобелівської премії з економіки 2015  року.  В своїх роботах учений досліджує як 
приймаються рішення про покупки окремими домогосподарствами залежно від культурних і 
національних особливостей, стану локального ринку тощо, аналізує моделі поведінки 
споживачів на мікрорівні. Такі дослідження дозволяють більш ефективно планувати і 
здійснювати економічну політику на різних ієрархічних рівнях, в тому числі на рівні 
держави, маркетингову діяльність на рівні міжнародних мережевих компаній і локальних 
рівнях. Результати цих розробок дають можливість більш коректно і адекватно формувати 
комунікації відповідно до географічної та історичної специфікою регіонів, а значить бути 
більш ефективними. 

Таким чином, дослідження поведінки клієнтів компанії обумовлює необхідність 
виявлення мотивів – причин, передумов, що спонукають до тих чи інших дій, які 
супроводжують покупку. Інформація про поведінку споживачів компанії є основоположною 
при розробці програми інтегрованих маркетингових комунікацій, так як дозволяє вибрати 
оптимальні комбінації засобів і каналів комунікацій, а також їх джерела і носії. 

Четверта промислова революція планує змусити автоматизоване обладнання 
«спілкуватись» один з одним без втручання людини. Взагалі йдеться про створення 
глобальних систем, що самоорганізуються, виробничих систем, що володіють надгнучкістю і 
реалізують синергетичний потенціал технологічного розвитку. 

Варто очікувати, що більшість впроваджень нових технологій здійсниться в 
енергетику і ЖКГ, де необхідні точні підрахунки і скрупульозна передача даних, 
застрахована від людського втручання, а ось найбільший прибуток отримає транспорт, 
зокрема, за рахунок зниження експлуатаційних втрат і доведеної машинами до досконалості. 

Один із ключових шляхів розвитку Інтернету речей і Четвертої індустріальної 
революції полягає в тому,  що матеріали здатні ідентифікувати себе за допомогою своїх же 
міток.  Тобто на будь-який деталі міститься інформація про те,  де її зроблено,  для чого 
призначена і т. ін. Найбільш поширена форма – штрих-коди. Такі мітки змінюють 
комунікацію між речами, які до цього «не могли говорити», і змінюють комунікації в цілому. 
Процес комунікації трансформується як такий і придбає нові якісні характеристики та 
учасників. Комунікаційні канали стають більш складними [4]. 
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Таким чином, фірма може розгортати маркетингові комунікації як в реальному, так і 
віртуальному просторі окремо, паралельно, а також інтегровано в обох сферах. Оскільки 
комунікації будуть проходити в ринковому економічному середовищі, вважаємо, що одним з 
ефективних підходів до розробки цієї проблеми може бути концепція інтегрованих 
маркетингових комунікацій. Особливістю інтегрованих маркетингових комунікацій є 
дуальність їх природи: можливість здійснення як в реальній, так і віртуальній економіці  
(в Інтернет-просторі) за рахунок об’єднання каналів і засобів просування [5]. 

Особливої актуальності в цьому контексті набувають дослідження, що стосуються 
перспективних технологій для здійснення бізнес-процесів, в тому числі, комунікацій. 

Автоматизація бізнес-процесів в рамках ІМК зростає вражаючими темпами: 71% 
компаній вже використовують різні технології у вигляді програм, призначених виконувати 
повторювані завдання «на автопілоті». Цей набір інструментів містить рішення для 
електронного маркетингу, маркетингу в соціальних медіа, SMS та інтернет-реклами.  
Зі зростанням конкуренції в цій сфері, такі додатки-помічники стають все розумнішими, 
інтуїтивними і доступнішими. А отже, вони повинні зацікавити будь-якого маркетолога, 
який хоче бути конкурентоспроможним і утримувати провідні позиції на ринку [6]. 

Інтерактивний характер взаємодії зі споживачами з можливістю таргетингу і/або 
кастомізації безпосередньо за місцем і часом, передбачений укладом Інтернету Речей, 
реалізується саме за рахунок використання соціальних медіа. Переважна більшість людей  
(> 80%) довіряють тим брендам, керівники яких ведуть активну діяльність у соцмережах. 
Особливу довіру отримують власники бізнесу, які беруть участь в обговоренні чи вирішенні 
суспільних проблем, завдяки авторитету бренду. Однак показник «кількість передплатників в 
соцмережі» – це вже не показник успіху,  адже «лайки» не купують товар.  На сьогоднішній 
день популярні мережі залучають поточних і нових користувачів за допомогою платного 
контенту. Для отримання доступу до нього потрібно передбачати великі маркетингові 
витрати. Враховується і жорстка конкуренція на ринку [7]. 

За даними Freely 76% фахівців вважають, що за останні два роки маркетингові 
комунікації змінилися більше,  ніж за попередні 50  років,  і вони продовжують змінюватися 
щодня [8]. У 2017 році очікується поширення маркетингу впливу, передбачення потреб 
клієнтів і подальша персоналізація маркетингу в рамках концепції ІМК. 

Висновки і перспективи подальших розробок. Впровадження мережевої взаємодії 
між машинами, обладнанням, будівлями та інформаційними системами, можливість 
здійснювати моніторинг і аналіз навколишнього середовища, процесу виробництва та 
власного стану в режимі реального часу, передача функцій управління і прийняття рішень 
інтелектуальних систем призводять до зміни «парадигми» технологічного розвитку, званої 
також промисловою революцією 4.0. 

У зв’язку з переходом до нової економічної парадигми в умовах Промислової 
революції 4.0 спостерігаються корінні зміни в маркетинговій діяльності сучасних компаній: 
– прискорення темпів поширення комерційних повідомлень за рахунок використання нових 

технологічних можливостей каналів маркетингових комунікацій; 
– тенденція до переважання віртуальних засобів просування в структурі комплексу ІМК; 
– інтерактивний характер взаємодії зі споживачами з можливістю таргетингу і/або 

кастомізації безпосередньо за місцем і часом, що передбачений укладом Інтернету речей; 
– нові принципи взаємодії в ланцюжку «постачальник-споживач», зменшення 

посередницьких ланок; 
– перехід до нового типу конкуренції, який відносно «зрівнює» можливості провідних 

міжнародних промислових концернів і суб’єктів малого бізнесу за рахунок використання 
«соціальних» каналів комунікацій і застосування нової технологічної оболонки наданих 
товарів і послуг; 

– можливість більш точного вимірювання економічної та комунікаційної ефективності ІМК  
за рахунок моніторингу цифрових даних про споживачів. 
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виходячи із рекомендацій кейнсіанської школи. Запропоновано основні напрями реформування і базові цілі 
довгострокової стратегії держави в царині розвитку ринків капіталів. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Макроекономічні фактори розвитку 
економіки, її загальний стан визначним чином впливають на функціонування ринку капіталів 
і виконання ним своїх базових функцій інвестування реального сектору економіки і 
забезпечення економічного зростання. Визначення цих факторів та їхнього впливу на вибір 
моделі розвитку економічної системи взагалі та фінансової системи зокрема, а також 
визначення базових цілей довгострокової стратегії держави у розвитку фінансового ринку 
України набуває особливої актуальності в умовах сучасної системної кризи всієї економіки 
країни.  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Теоретичним і методологічним 
питанням впливу макроекономічних факторів на стан і функціонування фінансового ринку, 
виконання ним його трансформаційної функції перетворення заощаджень в інвестиції 
присвячено наукові праці західних і українських вчених: С. Буковинського, О. Барановського, 
О. Дзюблюка, Дж. Долана, П. Кругмана, В. Міщенко, С. Науменкової, В. Ющенко, тощо. 
Дослідженню цих питань присвячено монографії останніх років кафедри банківської справи 
ОНЕУ за редакцією В.  В.  Коваленко [1;  2],  за редакцією Л.  В.  Кузнецової [3],  кафедри 
фінансового менеджменту ОНЕУ за редакцією В. К. Кублікова [4], в яких розроблялись 
проблеми розвитку фінансового ринку та його окремих сегментів, зокрема, банківської 
системи та її ролі у забезпеченні сталого розвитку реального сектору економіки України і в 
умовах формування нової архітектури фінансової системи.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Хоча теоретичні 
аспекти функціонування та розвитку фінансового ринку вже добре розроблені в економічній 
літературі, актуальною постає проблема функціонування ринку капіталів України в сучасних 
макроекономічних умовах, пов’язаних з втратою частини промислово-виробничого 
потенціалу, зі значним падінням ВВП у 2014–2015 рр., з війною на Сході країни, з кризою 
банківського сектору і в цілому дуже складною соціально-політичною і економічною 
ситуацією в країні.  

mailto:ruzaodessa@gmail.com
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Постановка завдання. Отож, нагальним завданням постає відродження нормально-
функціонуючого, дієвого, ефективного фінансового ринку і його сегментів для забезпечення 
фінансування реальної економіки, а це потребує глибокого теоретичного дослідження його 
сучасного стану, макроекономічних факторів, що впливають на фінансовий ринок і 
визначення стратегії держави у його розвитку.   

Виклад основного матеріалу дослідження. Пройшовши достатньо складний і 
суперечливий шлях становлення, формування інституційної структури та інфраструктури, 
створення регулюючих органів, стабілізаційних і кризових періодів, фінансовий ринок у 
2014–2016 роках знову функціонував у складній соціально-політичній і фінансово-
дестабілізаційній ситуації. Фінансова криза 2008–2010 рр., структурно-економічна, 
військово-політична, соціальна криза 2014–2016 рр. значно погіршили можливості створення 
інноваційно-інвестиційної моделі фінансового ринку. Україні знов і знов доводиться 
вирішувати проблеми «наздогоняючого зростання» до рівня далекого і зовсім недалекого 
минулого, з’являються нові точки для порівняння досягнутих результатів – 1990 рік, 2007, 
докризовий рік, а тепер і 2013 рік. У 2011–2013 рр. був зафіксований ріст інвестицій в 
основний капітал, зростання іноземних прямих і портфельних інвестицій, заощаджень 
населення й депозитних вкладів і т. ін.  

Сучасна складна криза глибоко і масштабно зачепила всі галузі економіки, десятки 
тисяч підприємств (в першу чергу, малих і середніх, яких закрилося більше 130 тисяч  
у грудні-лютому 2017 року через нові податкові умови запроваджені Урядом), мільйони 
громадян.  

Фінансові кризи – це індикатори слабкості інституційної структури фінансових 
ринків, тому виникає необхідність формування нової архітектури ринків і значного 
посилення процедур регулювання і ринків, і їх інституцій (розробка стандартів, норм і 
правил, порядку функціонування і банкрутства фінансових установ, жорсткий контроль за 
ефективністю менеджменту, у т.ч. особливо ризик-менеджменту, валютної і фінансової 
політики, прозорістю акціонерів-власників і кінцевих бенефіціарів). Крім того, вкрай 
важливим постає питання щодо постійного моніторингу ефективності застосування і 
дотримання загальновизнаних правил цією чи іншою країною. 

В умовах, коли джерела швидкого зростання докризових років вичерпано, постає 
питання, якою повинна бути нова модель економічного зростання і розвитку в посткризовий 
період. Не викликає сумнівів, що в основу нової моделі повинна бути покладена структурна 
перебудова і всебічна модернізація економіки для подолання її всеосяжної кризи. Рецепти яких 
економічних теорій та шкіл можуть бути корисними для вибору шляхів створення такої моделі 
і розробки пріоритетів стратегічного розвитку фінансового ринку як трансформаційного 
механізму перетворення заощаджень в інвестиційний капітал? (проф. В. В. Коваленко 
використовує запропоновану в літературі економічну категорію «монетарний трансмісійний 
механізм» і розглядає його канали та інструменти, через які здійснюється вплив на реальний 
сектор економіки) [1, с.35]. 

Погоджуємося з думкою проф.  Я.  П.  Квача,  яку також неодноразово висвітлювали в 
своїх попередніх публікаціях [4, с.28–44], що в умовах затяжної кризи переважаючими 
стають не неокласичні та монетаристські, а кейнсіанські рекомендації. Адже вони переважно 
орієнтовані саме на економіку,  яка знаходиться в депресивному стані та не здатна повною 
мірою використовувати власні виробничі ресурси [5, с.12]. 

Я. П. Квач нагадує деякі постулати кейнсіанства [6], зокрема те, що: 1) головною 
причиною кризи і депресії є брак сукупного попиту в економіці, який включає, в першу 
чергу, споживчий та інвестиційний попит (крім цього до сукупного попиту економічна 
теорія додає попит державних органів управлення і чистий експорт); 2) головним у 
розширенні сукупного попиту є інвестиційний, а не споживчий попит; 3) для розробки 
економічної моделі структурної перебудови і модернізації в умовах України варто зробити 
акцент на розширенні інвестиційного попиту у зв’язку з  низькою нормою накопичення, яка 
в 2004 р. становила 31% ВВП, а в 2014 р. знизилася до 6% ВВП(!) [5, с.13]. 
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На жаль, Україна мала майже 10 років зростання ВВП (наприкінці 90-х початку  
2000-х років), але не використала цей період для реалізації стратегії перебудови і відходу від 
експортно-орієнтовної моделі з переважанням в її структурі сировини і проміжного 
продукту, яка не має перспектив, як і технологічні уклади, що сформувалися в українській 
економіці, демонструють границі свого росту. Протягом цих років, за благоприємної цінової 
кон’юнктури світових товарних ринків, суттєвих структурних змін і заходів щодо 
модернізації та інновацій в галузях майже не проводилося і економіка розвивалася за 
інерційним сценарієм [2, с.93]. Фізичний і моральний знос основного капіталу в українській 
промисловості перевищує 60%, в галузях інфраструктури та ЖКГ доходить до 90%, 
енергоємність продукції удвічі вища, ніж в країнах ЄС, а продуктивність праці в 3–4 рази, а 
то й більше, нижче [7, с.52]. 

Як підкреслюють науковці, темпи зростання економіки країни повинні становити  
5–6%, щоб досягти показників докризових років і хоч якоюсь мірою наздогнати сусідів – 
країни Східної і Центральної Європи. Однак для цього українська економіка потребує 
величезних капіталів, як внутрішніх, так і іноземних, і забезпечення норми накопичення 
значно вище 20% ВВП [8, с.53–56].    

Основною проблемою вітчизняної економіки є відсутність таких величезних капіталів 
саме на фінансовому ринку і на це є низка причин. По-перше, це брак заощаджень, які б 
прямували до фінансових інститутів у зв’язку з недовірою домогосподарств до цих закладів, 
по-друге, значною тіньовою економікою і, по-третє, величезною утечею капіталів за кордон. 

За деякими оцінками, українські хаусхолдери мають «на руках» близько  
70–90 млрд. дол., а тільки у 2000-х роках за кордон, в офшорні зони підприємцями було 
вивезено більш, ніж 120 млрд. дол. Домогосподарства і суб’єкти господарювання не 
сприймають існуючі інституційні умови інвестування, що зводить нанівець перспективи 
довгострокового економічного зростання. Водночас не варто сподіватися на значний 
приплив іноземних капіталів для компенсації браку внутрішніх заощаджень.  

Характерна ознака сучасності – це посилення світової фінансової та інвестиційної 
централізації. Інвестори мають широкій вибір різноманітних інвестиційних інструментів для 
розподілу прямих і портфельних інвестицій і не обмежені своїми внутрішніми  
національними ринками. Але для залучення іноземних інвестицій і задоволення своїх 
інвестиційних потреб країни, звісно, повинні створити інвестиційно-привабливий клімат і 
чітко визначити державну інвестиційну політику з орієнтацією корпоративного сектору на 
ринок передових технологічних трансформацій, інформаційний ринок, на підвищення 
енергоефективності, технічну модернізацію, оновлення основного капіталу тощо. Однак і у 
держави, і у підприємств відсутні інноваційні стратегії розвитку (хоча б через стратегію 
запозичень технологій, як це робить половина людства), які б чітко наполягали на 
перенесенні акценту зі споживчого на інвестиційний попит задля забезпечення структурної 
перебудови, оновлення, диверсифікації й підвищення конкурентоспроможності виробництва.  

Водночас, як свідчать дослідження [5, с.18–24], у структурі сукупного попиту 
економіки України переважає споживчий попит.  На його стимулювання направлені всі дії 
Уряду України у 2017 році:  
– підвищення мінімальної заробітної платні до 3200 гривень;  
– фінансування з держбюджету Пенсійного фонду (близько 200 млрд. грн.);  
– субсидії для покриття сплати комунальних платежів населення (54 млрд. грн.);  
– покриття збитків націоналізованого «Приватбанку» (135 млрд. грн.).  

Якщо додати до цього 250  млрд.  грн.  боргів,  які необхідно повернути державі за 
зовнішніми та внутрішніми запозиченнями у 2017 році, то що залишається для інвестицій з 
720 млрд. доходів держбюджету у 2017 році? Державна політика управління економікою 
повинна бути переведена від локального вимушеного антикризового реагування до 
цілеспрямованого стратегічного регулювання інвестиційної активності суб’єктів 
господарювання, які здійснюють найбільші інвестиції в реальному секторі економіки. 
Державні кошти (як свідчать статистичні дані протягом останніх декількох років) 
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коливаються в обсязі 10% інвестицій в основний капітал, власні кошти національних 
підприємств 55–60%, кредити банків 15–17% і в останні два роки мають чітку тенденцію до 
зменшення, кошти іноземних інвесторів як джерело фінансування становлять від 0,05 до 
0,01% (відповідно у 2005 та 2015 роках) [2, с.95]. «Таким чином, головний висновок полягає 
в тому, що вихід із кризової ситуації необхідно шукати… завдяки розширенню 
інвестиційного попиту, маючи на увазі, що в такій депресивній економіці, як українська, 
вслід за зростанням інвестицій почне зростати і споживання…» [5, с.15]. 

А яку ж роль відіграє український фінансовий ринок у забезпеченні сталого розвитку 
реального сектора економіки? Нагадаємо, що фінансовий ринок має складну структуру, 
однак у більшості сучасних національних фінансових систем домінує одна із двох основних 
моделей: банкоцентрична (континентально-європейська) або фондова (американська). Для 
банківської моделі притаманне переважання депозитних інститутів (комерційних і ощадних 
банків) як основних фінансових посередників, що акумулюють потоки заощаджень та 
інвестицій для фінансування економіки. В країнах з фондовою моделлю фінансових ринків 
трансформація заощаджень в інвестиції відбувається на фондових ринках і основними 
фінансовими посередниками цієї моделі є інвестиційні банки, страхові компанії, інвестиційні 
фонди, пенсійні і венчурні фонди тощо. Щодо нашої країни, то в ній склалася банківська 
модель фінансового ринку і саме банки відіграють найважливішу роль у забезпеченні 
трансформації заощаджень юридичних і фізичних осіб в інвестиції. Ресурсна база 
банківської системи виглядає порівняно з іншими фінансовими інституціями вражаюче. 
Пасиви банків України зросли з 942,1 млрд. грн. у 2011 р. до 1282,5 млрд. грн. у 2016 р., 
тобто на 31,6%. Головним джерелом ресурсів КБ залишаються залучені та запозичені кошти, 
які складали протягом останніх п’яти років 85–92% від загального обсягу ресурсів 
банківської системи [1, с.188–189]. Отож, фінансові ресурси у банків є і обсяг виданих 
банками позичок зріс з 5,4 млрд. грн. у 1996 році до 1023,2 млрд. грн. (тобто майже у  
200 разів) у 2015 році, у той час як обсяг реального ВВП, при такому стрімкому зростанні 
позичок, не досяг свого обсягу 1991 року [1, с.58–59]. 

Проф. Рябініна Л. М. у своїх дослідженнях дійшла до вражаючих висновків щодо 
наслідків кредитної експансії: «надмірні обсяги кредитування при відстаючому рості обсягу 
ВВП сприяли росту інфляції, рівень якої… за всі роки незалежності України становив  
24  млн.  відсотків»  (!)  [1,  с.58].  Банки мультиплікативно множили і множать безготівкову 
грошову масу, розширюючи кредит, який однак не використовується для зростання 
виробництва, структурної перебудови, інновацій і оновлення і не призводить до 
економічного процвітання.  

Про це писав австрійський науковець Л. фон Мізес, який вважав, що банківська 
система, яка експансіоністськи розширює кредитування грошима, не забезпеченими 
реальними заощадженнями, провокує неконтрольований циклічний ріст грошової маси й веде 
до економічного спаду і рецесії, … що завжди призводить до економічної кризи [1, с.56].  

Вважаємо, що такі явища нагадують про новий цивілізаційний феномен останніх 
десятиліть, про фінансоміку, яка у своєї сутності відображає колосальне зростання ролі й 
значення фінансово-монетарного фактора у всіх сферах життя економіки. Фінансова 
економіка породжує прямо протилежні реальній, товаропродукуючій економіці процеси й 
демонструє свою економічно владну сутність, відводячи реальній економіці роль 
«підсобного працівника» в ринковій економічній системі. У такій системі фінансовий ринок 
виконує, поряд із класичною функцією акумулювання тимчасово вільних коштів суб’єктів 
господарювання і трансформації їх в інвестиції, зовсім нову функцію створення віртуальної 
вартості, яка, однак, приносить реальний додатковий дохід. Фінансова економіка 
характеризується новою роллю фінансового капіталу, який стає самостійним домінуючим 
сектором економіки. Вчені констатують, що в нульових роках ХХІ століття сформувався 
світовий фінансовий капітал з перевагою в ньому спекулятивних віртуальних складових і 
такий капітал чомусь називають інвестиціями. «Фіктивно-спекулятивний капітал є за своєю 
сутністю антиінноватором щодо економік, які розвиваються, і які роблять спробу за його 
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допомогою вирішити наявні економічні проблеми. Перманентна імпульсивність 
спекулятивного капіталу створює суттєві проблеми для країн» [9, с.5].  

Усі ці питання стосуються й розвитку фінансового сектору України загалом та його 
ринку капіталів.  

Виникає питання: чи може фінансоміка і спекулятивний фінансовий ринок 
забезпечити вихід із кризи, пропорційність розвитку національної економічної системи і 
ефективне використання фінансових ресурсів, чи створюють вони передумови для науково-
технічного прогресу, інновацій в реальному секторі, для неоіндустріалізації? Відповідь 
очевидна: потрібні інструменти для «вгамування» безконтрольного розвитку фінансового 
ринку і формування нової стратегії держави щодо його розвитку як механізму забезпечення 
фінансовими ресурсами реальної, товаропродукуючої економіки.  

Висновки і перспективи подальших розробок. Зміна фінансової політики в аспекті 
інвестиційно-інноваційного розвитку країни обумовлює вирішення низки завдань і 
визначення базових цілей довгострокової стратегії держави в царині розвитку ринку 
капіталів:  
1. Перехід від спекулятивної моделі до моделі яка орієнтована на фінансове забезпечення і 

стимулювання стійкого зростання і модернізації економіки. 
2. Збільшення ресурсів бюджету для фінансування інвестицій в реальний сектор економіки, 

розширення інвестиційного попиту. 
3. Подолання «оков» прозахідної ліберально-монетарної економічної політики і створення 

нового господарського механізму на рецептах кейнсіанства з пошуком міри втручання 
держави в фінансові процеси з метою підтримки приватного бізнесу в реальному, 
банківському та фондовому секторах економіки. 

4. Створення в процесі реформ благоприємного інвестиційного клімату як для 
національного інвестора, так і для випереджаючого зростання прямих іноземних 
інвестицій порівняно з портфельними інвестиціями нерезидентів в їх спекулятивній 
складовій.  

5. Розширення участі роздрібних інвесторів у структурі акціонерних капіталів, зростання 
частки активів і інструментів фінансового ринку в довгострокових заощадженнях 
населення. Рух до економіки «народного капіталізму». 

6. Створення національного інвестора для залучення його заощаджень у небанківські 
фінансові інститути. 

7. Перегляд режиму вивозу з країни державного,  приватного і акціонерного капіталу й 
створення умов для його залучення на національний ринок капіталу. 

8. Скорочення залежності внутрішніх ринків капіталу від спекулятивної компоненти 
іноземних портфельних інвестицій. 

9. Формування механізмів і форм регулювання ринку, які б були націлені на ефективне 
вирішення вищеназваних цілей. 

10. Тісна співпраця з міжнародними інвестиційними інститутами в умовах формування 
глобальної інвестиційної інфраструктури  

Отож, Україна не використала періоди зростання ВВП та інвестиційні можливості, що 
тоді з’явилися, для реалізації стратегії структурної перебудови і відходу від експортно-
орієнтованої моделі реформування ринку капіталу і переорієнтації його зі спекулятивної 
моделі на інвестиційну для акумулювання й переміщення вільних коштів на реалізацію 
масштабних інноваційних та соціальних проектів. Тому такі завдання постають зараз у  
2017–2020 роках.  
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Бюджет є невід’ємним атрибутом 

кожної країни й важливим інструментом реалізації економічної та соціальної політики  
держави. Сьогодні особливої актуальності набуває проблема побудови досконалої та 
ефективної системи формування дохідної і видаткової частин державного бюджету, 
враховуючи їх структуру, для ефективного розвитку національної економіки. Ще однією з 
проблем, які виникають як на стадії прийняття бюджету, так і його виконання, є прозорість 
бюджетного процесу. 

Стадія прийняття бюджету та проблеми, що виникають на ній, призводять до ще однієї 
актуальної проблеми. В Україні реалізується всім відома процедура планування «згори-
донизу» – спочатку затверджується Державний бюджет України, в якому визначаються 
основні дохідні джерела місцевих бюджетів, а потім затверджуються регіональні бюджети. 
Така процедура не є оптимальною, оскільки за умови достатнього рівня самостійності 
місцевих бюджетів, що декларує українське законодавство, затвердження бюджету 
центрального уряду і місцевих бюджетів – це складові двох самостійних бюджетних процесів. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Теоретичні,  методологічні та 
прикладні аспекти формування і реалізації бюджетної політики як складової фінансової 
політики держави, внесли такі вчені, як Н. В. Базанова, С. О. Булгакова, О. Д. Василик,  
В. Г. Дем’янишин, Л. В. Єрмошенко, О. П. Кириленко, Я. С. Ларіна, Л. В. Лисяк,  
С.  В.  Мочерний,  Ц.  Г.  Огонь,  В.  М.  Опарін,  І.  О.  Плужніков,  Н.  І.  Сушко,  О.  А.  Устинко,   
В. М. Федосов, І. Я. Чугунов, С. І. Юрій та ін. Однак, у зв’язку зі змінами, що відбуваються в 
чинному законодавстві України, і особливо в бюджетному, що адаптується до міжнародних 
стандартів, важливо проводити дослідження щодо подальшого пошуку нових напрямів 
формування та реалізації бюджетної політики країни. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблем. Ефективність бюджетної 
політики значною мірою залежить від наявності механізмів і практик планування та 
адміністрування бюджету, які б відповідали стану бюджетної системи й економіки загалом.  
В Україні, внаслідок відсутності стратегічного бачення мети реформування і під впливом 
постійного порушення законодавства, сформувалась неефективна бюджетна модель, яка 
негативно впливає як на фінансову стабільність, так і на можливості економічного розвитку. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження особливостей формування та 
реалізації бюджетного процесу України у сучасних умовах.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Бюджетна система України у сучасних 
умовах характеризується тим, що Міністерство фінансів фактично нав’язує секторальним 
міністерствам і місцевим органам влади їхні бюджети, а також структурні реформи, які вони 
повинні робити. При цьому Міністерство фінансів не бере на себе відповідальності за наслідки 
та перекладає її на секторальних міністрів та місцевих чиновників, які, згідно із 
законодавством, дійсно відповідають за складання і виконання бюджету відповідного сектору 
державного управління чи місцевого самоврядування. Мінфін практично не прислухається до 
думки міністерств, коли доводить їм ліміти для складання бюджетних запитів, і майже не 
проводить обговорення проекту бюджету з міністрами, або проводить це формально (основне 
обговорення відбувається з МВФ. Після прийняття бюджету та затвердження Міністерством 
фінансів бюджетного розпису відбувається процес затвердження паспортів бюджетних 
програм і кошторисів бюджетних установ. Прийняття цих документів дає право на взяття 
бюджетних зобов’язань від імені держави та їхню оплату державним казначейством.  Проте і 
паспорти бюджетних програм (які складаються головними розпорядниками коштів та 
погоджуються Міністерством фінансів), і кошториси бюджетних установ (затверджуються 
головними розпорядниками згідно з показниками Розпису державного бюджету) не 
відображають способу досягнення цілей і завдань,  визначених у бюджетних програмах,  і 
асигнувань, передбачених на їх досягнення. Асигнування як спосіб утримання бюджетних 
установ є атрибутом функціонального підходу до бюджетування, де головним є забезпечення 
певних нормативів існування.  

Удосконалення політики у сфері планування та адміністрування бюджету відбувалося в 
Україні, насамперед, в рамках запровадження програмно-цільового методу (ПЦМ) 
бюджетування, який замінив постатейне планування видатків. Програмно-цільовий метод має 
сприяти ідентифікації і вирішенню важливих проблем держави,  регіонів та місцевих громад,  
що, власне, й називають реформами. Проте такий підхід вимагає набагато вищого рівня 
взаємодії усіх учасників бюджетного процесу та дотримання взаємних зобов’язань, починаючи 
із постановки стратегічних цілей розвитку держави, і завершуючи забезпеченням коштами 
виконання найменшої бюджетної програми в найменшій громаді. Тобто процес складання і 
виконання бюджету набуває характеру не стільки фінансового, скільки економічного й 
управлінського. Метою впровадження ПЦМ було якомога вагоміше зменшення впливу 
«людського фактору» (або, точніше, реалізації амбіцій центрів політичних впливів) у 
призначенні та витрачанні бюджетних коштів. Вбачалося, що концентрація видатків на 
визначених на перспективу цілях та завданнях розвитку окремих сфер діяльності з подальшим 
моніторингом ефективності витрачання коштів та, як передбачалося, обов’язковим 
фінансуванням цих програм, у тому числі із залученням коштів з інших джерел фінансування, 
стане дієвим способом підвищення ефективності бюджетної системи. Новий етап застосування 
ПЦМ розпочався в 2010 р. з ухвалення нової редакції Бюджетного кодексу України. Було 
удосконалено підходи до формування стратегічних документів: Основних напрямів бюджетної 
політики та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні 
періоди, унормовано перелік документів (показників, пояснень, індикаторів), які мають 
розроблятися та подаватися головними розпорядниками бюджетних коштів, закладено основи 
співставлення показників, що висвітлюються в бюджетних запитах, з планами діяльності 
головних розпорядників бюджетних коштів [1]. Протягом наступних років було оптимізовано 
кількість бюджетних програм (їх було зменшено з 901 у 2011 р. до 532 у 2015 р.). Проте 
спроби впровадження програмно-цільового методу та середньострокового бюджетного 
планування і прогнозування виявлялися занадто залежними від політичної та економічної 
кон’юнктури й переважно не доводилися до реального втілення в практичну діяльність влади.  

Показовими щодо цього стали:  
1. Закони про Державний бюджет України на відповідні роки. Хоча Бюджетним 

кодексом України і Регламентом Верховної Ради України чітко прописані терміни подання 
проекту державного бюджету до Верховної Ради України (15 вересня) та його розгляду  
(у трьох читаннях протягом вересня-листопада), влада так і не спромоглася забезпечити їх 
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дотримання. Лише у 2002 р. Закон про Державний бюджет України був прийнятий вчасно. 
Почалося застосування практики наступного відкликання формально поданого в належний 
термін проекту бюджету (наприклад, проекти бюджетів на 2013, 2015 та на 2016 рр.). Звичайною 
практикою стало ухвалення законів про бюджет в пакеті з іншими законодавчими актами, які 
суттєво змінювали податкове середовище чи засади діяльності розпорядників, або включення 
відповідних положень безпосередньо в текст законів про бюджет. Це унеможливлювало 
коректне бюджетне планування, адже прогноз надходжень та/чи потреба у видатках 
формувалися на підставі ще не прийнятих правових норм. 
  2. Основні напрями бюджетної політики на відповідний рік. Визначені Бюджетним 
кодексом України та Регламентом Верховної Ради України терміни подання і розгляду 
зазначеного документу також не стали підставою для його прийняття. Наприклад, у 2013, 2014 
та 2015 рр. Верховна Рада України не змогла прийняти Основні напрями. При цьому Кабінет 
Міністрів України намагався формально дотриматися як термінів подання документу,  так і 
визначення в ньому основних індикаторів та положень, що встановлені статтею 33 Бюджетного 
кодексу України. Документ містив мінімум індикаторів та критеріїв та був виписаний 
загальними фразами, що в подальшому, при формуванні безпосередньо проекту державного 
бюджету, давало змогу коригувати параметри, формально не порушуючи ухваленого документу. 
Тому, попри всю їхню важливість, Основні напрями бюджетної політики так і не стали 
основоположним документом (або орієнтиром) для формування бюджетної політики. 

 3. Прогнози Державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди. На 
жаль, незважаючи на закладену мету щодо існування такого документу як першого кроку для 
впровадження загальної системи стратегічного планування та прогнозування, встановлені 
статтею 21 Бюджетного кодексу України норми його формування, Прогноз так і не набрав 
достатньої ваги в бюджетному процесі [3].  

Згідно з Бюджетним кодексом України,  складовими ПЦМ у бюджетному процесі є 
бюджетні програми, відповідальні виконавці бюджетних програм, паспорти бюджетних 
програм, результативні показники бюджетних програм. Між тим, на практиці, цим складовим 
притаманні суттєві недоліки: 
– плани головних розпорядників коштів складаються без урахування стратегій розвитку, 

відсутні механізми оцінки та співставлення планів зі стратегічними завданнями та 
пріоритетами розвитку держави та окремих територій, з урахуванням їх можливостей та 
точок зростання; 

– непрозорість процесу затвердження обсягів видатків на бюджетні запити та розподіл 
бюджетних коштів у ручному режимі «за домовленістю» призводять до фрагментарного та 
нестабільного фінансування планів, оскільки планування капітальних вкладень 
здійснюється винятково Міністерством фінансів, без урахування пріоритетних напрямів 
здійснення державних цільових програм, разом з тим, Мінекономрозвитку, який є 
провідним органом у сфері реалізації державної інвестиційної політики, не бере участь у 
цьому процесі [4]; 

– через недосконалі процедури відбору інвестиційних проектів в рамках бюджетних програм, 
непоодинокими є випадки внесення змін до переліку проектів/об’єктів, затверджених 
відповідними постановами Кабінету Міністрів України, лише у другому півріччі року, в 
якому необхідно реалізовувати проекти в рамках бюджетних програм, в результаті пізнього 
початку фінансування бюджетні кошти використовуються неефективно, або не 
використовуються взагалі, відбувається фактично ручне маніпулювання видатками;  

– не проводиться аналіз показників бюджетних програм на предмет їх взаємозв’язку із 
завданнями, визначеними стратегічними документами держави у відповідних галузях; 

– використання результативних показників має формальний характер, статистичні дані без 
чіткого уявлення ступеня досягнення цілей та ефективності використання бюджетних 
коштів не можуть бути використані для прийняття рішень про доцільність подальшого 
фінансування реалізації програм.  



ISSN 2313-4569     Вісник соціально-економічних досліджень, № 1 (62), 2017     

 174 

Статтею 18 Закону України «Про державні цільові програми» Мінекономрозвитку 
уповноважене здійснювати методичне забезпечення робіт з розроблення та виконання 
програм, проводити аналіз проектів/програм з метою збалансування необхідних для їх 
виконання ресурсів, розглядати та погоджувати пропозиції державних замовників щодо 
внесення змін до програм. Проте наразі відсутній документ, на підставі якого 
Мінекономрозвитку могло б визначити ступінь пріоритетності галузі для соціально-
економічного розвитку, відсутні й чіткі критерії доцільності прийняття цільової програми. 
Надто широка проблематика державних цільових програм в умовах відсутності пріоритетів 
для їх формування, відсутність узгодженості їх фінансування з можливостями бюджету 
протягом терміну виконання призводять до надмірної кількості державних цільових програм, 
із яких фінансується менше половини.  

Таким чином, хоча державні цільові програми є нормативно визнаною складовою 
прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, вони не стали 
реальним інструментом реалізації пріоритетів соціально-економічного розвитку країни. 
Значні обсяги коштів, спрямовані на їх виконання, часто витрачаються без відчутних для 
суспільства результатів, а передбачену ПЦМ концентрацію на визначених цілях та 
пріоритетах розвитку було замінено «ручним управлінням» бюджетними видатками.  

Ознаки такого «управління» очевидні на всіх етапах формування, прийняття та 
виконання державного бюджету:  
– На етапі формування проекту бюджету практично нівельовано визначення головними 

розпорядниками потреб коштів як на короткострокову, так і на довгострокову 
перспективу. На завершальному етапі зведення бюджету рівень асигнувань 
розпорядникам визначається Міністерством фінансів, виходячи з міркувань розподілу 
обмежених коштів, що може суттєво відрізнятися від обсягу бюджетного запиту. 
Причинами цього є завищення розпорядниками потреб у бюджетних коштах, неякісна 
система планування потреб головними розпорядниками бюджетних коштів, 
невідповідність потреб фінансування усього обсягу надмірної кількості програм 
можливостям бюджету тощо.  

– На етапі прийняття бюджету. Жодного разу Верховна Рада України не прийняла бюджет в 
редакції Кабінету Міністрів України. Так, в 11 із 15 розглянутих років (2000–2014 рр.) 
видатки бюджету, затвердженого Парламентом, були вищими за закладені в первинний 
урядовий проект в середньому на 4,5%. При цьому урядові проекти бюджетів були надто 
консервативними, а парламентські зміни до них – занадто оптимістичними. Зазвичай, 
збільшення видаткової частини відбувається внаслідок політичного компромісу,  а не як 
результат обґрунтованого бачення можливостей та доцільності забезпечення саме такого 
збільшення. 

– На етапі виконання бюджету численними є випадки безсистемного внесення змін в уже 
затверджений фінансовий план держави. Найбільшу кількість змін до бюджету було 
внесено у 2012 р. – 38, найменшу – у 2002 р. – лише 4. Перерозподілів коштів державного 
бюджету за рішеннями Кабінету Міністрів України, погодженими з Комітетом Верховної 
Ради України з питань бюджету, було понад 90 у 2012 р. та 2013 р., у 2014 р. – понад 40,  
у 2015 р. – майже 70 [5].    

Причинами внесення змін стають: 
– зміна економічних показників та показників виконання бюджету (вказаний випадок 

передбачено главою 9 Бюджетного кодексу України), перегляд спрямування коштів для 
задоволення окремих потреб соціального характеру. Ініціатор змін – Кабінет Міністрів 
України; 

– потреба у зміні фінансування окремих програм. Переважно ініціаторами таких змін 
стають народні депутати;  

– перерозподіл коштів між окремими бюджетними програмами в системі головного 
розпорядника бюджетних коштів. Впроваджений з 2011 р. такий механізм, з одного боку, 
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     спростив процедуру використання бюджетних коштів, а, з іншого, – засвідчив про 
недоліки планування потреб з боку головних розпорядників бюджетних коштів. 

Розподіл та витрачення бюджетними видатками обумовлене насамперед дією 
наступних чинників: 

1. Неякісною системою прогнозування показників дохідної частини бюджету  
[6, c.256–320]. Як засвідчила практика, система прогнозування макропоказників, механізм та 
строки якої визначені постановою Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і 
програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного 
бюджету» № 621 від 26.04.2003 р., не застосовувалася в повному обсязі, терміни подання 
відповідних документів не дотримувалися, прогнози макропоказників розраховувалися 
практично «під бюджет». Хоча система прогнозування в Міністерстві економічного розвитку і 
торгівлі створена, результати підготовлених прогнозів постійно піддавались «політичному» 
коригуванню як з боку Уряду і Міністерства фінансів з метою збільшення доходів для 
розподілу, так і з боку МВФ з метою узгодження з його власними прогнозами, що 
закладаються в програми співробітництва з Україною. Наслідком цього виявлялося хронічне 
недовиконання планових показників державного бюджету як за доходами, так і за видатками. 
Наприклад, дохідна частина зведеного бюджету в 2012–2014 рр. виконувалася на 93–94% від 
плану з урахуванням його коригування протягом року; видаткова частина – на 92,4% у 2012 р., 
на 91,2% у 2013 р. і лише на 88,9% у 2014 р. [7]. Ризик невиконання плану доходів спонукав до 
впровадження планування виконання дохідної частини бюджетів, коли відповідні плани 
збирання податків доводилися до податкової служби, був впроваджений викривлений 
механізм авансової сплати податку на прибуток та зростала заборгованість держави з 
відшкодування ПДВ, про що згадано вище. Касові дефіцити через недонадходження до 
бюджету створюють підґрунтя «ручного» селективного виконання планових асигнувань з боку 
Мінфіну і Державного казначейства. 

2. «Політичними» чинниками, пов’язаними із прийняттям популістських рішень щодо 
підвищення соціальних стандартів у цілому та видатків для окремих галузей у період перед 
парламентськими та президентськими виборами. Короткі політичні цикли, що спонукають 
до намагань отримати швидкі результати для наступних виборів, а не закласти підвалини 
системних змін у державі. 

3. Вадами казначейської системи виконання бюджету. Створення Державного 
казначейства зосередило усі бюджетні кошти на єдиному казначейському рахунку з метою 
підвищення ефективності й гнучкості управління ними та сформувало підґрунтя для 
посилення поточного контролю за витрачанням коштів державного і місцевих бюджетів. Це 
мало забезпечити постійну ліквідність бюджетної системи в межах затверджених показників, 
завдяки чому держава мала би стати найбільш надійним і ліквідним фінансовим партнером 
для бізнесу і громадян [8, c.325–360]. Проте жодна з цих функцій казначейством належним 
чином досі не виконується. Слабкий розвиток фінансового ринку України не дозволяє гнучко 
управляти ліквідністю казначейського рахунку: на ньому або накопичується надлишок, або 
утворюється дефіцит коштів. Оскільки державний бюджет є найбільшим учасником 
фінансового ринку країни, такі коливання негативно впливають як на макроекономічну 
стабільність (особливо наприкінці бюджетного року, коли йде масована оплата рахунків, що 
не були оплачені своєчасно), так і на довіру до держави, яка невчасно виконує свої 
зобов’язання, або не виконує їх зовсім. 

4. Недостатньою якістю державного фінансового контролю. Як засвідчує практика,  
система внутрішнього аудиту в бюджетних установах не забезпечує запобігання порушенням 
у бюджетному процесі. Причини цього як суб’єктивні (нерозуміння керівниками бюджетних 
установ суті внутрішнього фінансового  контролю та аудиту, практика «взаємовиручки»), так 
і об’єктивні (недосконалість нормативної бази в питаннях внутрішнього контролю, в тому 
числі відповідальності та підзвітності керівників бюджетних установ). Перейменування 
Головного контрольно-ревізійного управління Міністерства фінансів на Держфінінспекцію 
та її виділення як окремого органу виконавчої влади не підвищило ефективності цієї 
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структури. У процесі чергове її переформатування – в Державну аудиторську службу. 
Утворення Рахункової палати як вищого органу зовнішнього фінансового контролю держави 
також мало вплинуло на його якість. З прийняттям у 2015 р. нової редакції Закону України 
«Про Рахункову палату» було переглянуто основні принципи та підходи до здійснення 
зовнішнього фінансового контролю, уточнено статус Рахункової палати як вищого органу 
зовнішнього аудиту публічних фінансів, а також розширено її повноваження в частині 
здійснення контролю за дохідною частиною державного бюджету, проведення аудиту 
державних підприємств тощо. Проте й це не подолало проблеми фактичного дублювання 
роботи Рахункової палати та Держфінінспекції на фоні продовження марнотратства і 
відвертої корупції під час здійснення бюджетних операцій. Для бюджетної установи 
контрольні заходи означають значні матеріальні затрати та втрату часу на роботу з 
контролерами,  які часто не є фахівцями у відповідній сфері та не можуть провести якісної 
оцінки і перевірки ефективності й законності бюджетних операцій. Значні суми порушень, 
які публічно оприлюднюються цими органами державного фінансового контролю, 
виявляються часто просто оціночними міркуваннями працівників цих органів, які навіть 
належним чином не оформлені та не підтверджені. 

 5. Існуванням корупційних схем та недостатньою прозорістю виконання бюджетів. 
Зокрема, в сфері державних закупівель недосконале законодавство, постійні зміни до нього в 
частині непоширення дії базового закону на закупівлі певних товарів (робіт, послуг) та 
суб’єктів, недоліки в проведенні тендерів (високий рівень застосування неконкурентних 
процедур) та низький рівень конкуренції під час проведення процедур закупівель створюють 
можливості прийняття суб’єктивних рішень. Значною проблемою тривалий час залишалася 
недостатня прозорість у діяльності головних розпорядників бюджетних коштів. З метою 
вирішення цієї проблеми лише у 2014–2015 рр. було законодавчо регламентовано 
забезпечення публікації в пресі та на веб-сайтах головних розпорядників бюджетних коштів 
інформації про державний та місцеві бюджети та звітності про їх виконання, а з жовтня  
2015 р. в тестовому режимі запрацював Єдиний веб-портал використання публічних коштів 
(http://data.gov.ua), на якому оприлюднюється інформація згідно із Законом України «Про 
відкритість використання публічних коштів» [9].  

Реальне впровадження ПЦМ у бюджетному процесі вимагає суттєвого реформування 
бюджетної системи України, удосконалення процедур, визначення стратегічних пріоритетів 
бюджетної політики. У 2013 р. за ініціативи Європейського Союзу в Україні було 
активізовано заходи щодо удосконалення роботи в сфері державних фінансів, що вилилися в 
розроблення та затвердження Стратегії розвитку системи управління державними фінансами. 
Стратегією охоплено низку складових системи управління державними фінансами, зокрема, 
податкову систему, середньострокове бюджетне прогнозування, середньострокове бюджетне 
планування, ПЦМ, стратегічне планування на рівні міністерств, інших головних 
розпорядників бюджетних коштів, управління ліквідністю державних фінансів та державним 
боргом, квазіфіскальні операції, систему бухгалтерського обліку в державному секторі, 
систему державних закупівель, державні інвестиції, державний внутрішній фінансовий 
контроль, незалежний зовнішній фінансовий контроль, протидію корупції, доступ 
громадськості до інформації з питань бюджету. Норми Стратегії діють до 2017 р. Значну 
увагу приділено з боку Європейського Союзу подальшому реформуванню системи 
державних закупівель в Україні. Приєднання України з 2016 р. до Угоди СОТ про державні 
закупівлі означає відкриття доступу українських компаній до глобального ринку 
держзакупівель, і, водночас, – відкриття національних ринків державних закупівель для 
міжнародної конкуренції, що передбачає впровадження міжнародних стандартів проведення 
закупівель. Зокрема, до листопада 2016 р. діятиме проект ЄС «Гармонізація системи 
державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС» [10], спрямований на підтримку 
розвитку системи державних закупівель та системи державної допомоги в Україні відповідно 
до стандартів ЄС. Главою 8 Угоди про Асоціацію України та ЄС передбачено реформування 
системи державних закупівель шляхом розроблення та впровадження заходів із 
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запровадження повноцінних систем закупівель, визначення їхньої пріоритетності і складення 
плану їх виконання. З метою реформування системи державних закупівель проводиться 
робота щодо удосконалення законодавства у сфері державних закупівель: Закон України 
«Про публічні закупівлі» закладає підвалини для чергового етапу реформування державних 
закупівель та повного переведення державних закупівель в електронну систему ProZorro [11] 
(перехід відбувся у 2016 р.: з 1 квітня закупівлі перевели в електронний режим центральні 
органи виконавчої влади та державні підприємства,  а з 1  серпня –  всі інші).  Проявом 
відсутності належної орієнтованості бюджетних видатків на цілі розвитку в стратегічному 
вимірі є інвестиційна політика держави, яка включає реалізацію державних цільових 
програм, здійснення прямого інвестування із коштів державного та місцевих бюджетів та 
надання інвестиційних гарантій.  Ця політика характеризується в Україні відсутністю 
визначеності в пріоритетах державного інвестування, недостатньою обґрунтованістю та 
прогнозованістю державних інвестицій, неспроможністю відповідних виконавчих органів 
державного управління ефективно адмініструвати інвестиційні проекти, що здійснюються за 
державні кошти, постійним недофінансуванням (порівняно з планами) інвестиційних 
проектів, що заморожує вкладені державні кошти і відкладає отримання очікуваного ефекту, 
низькою дисципліною щодо цільового використання державних коштів з метою 
інвестування. Як результат, кошти, спрямовані з бюджету на інвестиційні цілі, не дають 
очікуваного ефекту для економічного зростання. Результати аналізу та моніторингу 
виконання інвестиційних проектів, що фінансуються або іншим способом підтримуються 
державою, не публікуються. Відсутні публічні звіти щодо аналізу бюджетної та соціальної 
ефективності капітальних вкладень, тому, що такий аналіз та моніторинг не здійснюються. 
Крім того, не встановлено законодавчих вимог щодо чіткого взаємозв’язку між здійсненими 
державними інвестиціями та збільшенням вартості державних активів та вимог до 
відповідного моніторингу, що має наслідком неефективне використання коштів. Державна 
підтримка інвестиційних проектів для держгарантій, інвестиційних проектів в пріоритетних 
галузях економіки чи державно-приватного партнерства надається за вельми заплутаною 
схемою. Експертиза, аналіз та відбір проектів ведуться дуже складними та довгими 
бюрократично, проте примітивними економічно способами, тому кількість проектів в 
масштабах держави є мізерною.  З 2016  р.  згідно з Бюджетним кодексом України,  щодо 
державних інвестиційних проектів діють нові правила відбору та фінансування із державного 
бюджету. Проте це стосується лише державного інвестування в об’єкти державної власності 
з використанням державних капітальних вкладень та/або кредитів, залучених державою або 
під державні гарантії. Щодо інших інвестиційних проектів, яким надається державна 
підтримка у вигляді співфінансування чи кредитування, процедура залишилася старою. 
Зазначене свідчить про те, що сформована в Україні система планування і використання 
державних капітальних інвестицій є неефективною, непрозорою, розбалансованою, з 
розмитими пріоритетами, що нівелює їхній вплив на економічне зростання, проте продовжує 
бути поживним середовищем для корупційних схем. Спробою зміцнення цільового 
характеру та системності бюджетних інвестицій на шляхах їх інституціалізації стала 
політика реалізації національних проектів, що здійснювалася протягом 2010–2013 рр. під 
керівництвом Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами 
України (Держінвестпроект). Метою такої політики було визначено забезпечення 
ефективного використання інвестиційних ресурсів держави, сприяння залученню інвесторів 
до реалізації пріоритетних для держави проектів, прискорення відновлення економіки та 
переходу до її сталого зростання [12, c.157–212]. Аргументом на користь започаткування 
національних проектів стала наявність успішного міжнародного досвіду застосування 
подібного інструменту. Між тим, на практиці модель національного проектування в Україні 
не досягла очікуваного результату як внаслідок незавершеності формування такої моделі 
інвестиційного програмування, так і через управлінську неефективність адміністраторів 
проектів. В першу чергу, варто відзначити абсолютне переважання державного фінансування 
національних проектів. Нацпроекти не стали точкою концентрації приватного інвестування, 
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а отже і бюджетні вкладення не стали, як очікувалося, мультиплікаторами розвитку 
пріоритетних секторів. Певний відбиток наклала посткризова кволість національних та 
міжнародних фінансів, проте основною причиною, все ж, варто вважати непривабливість 
запропонованих інвесторам механізмів. Суттєвою проблемою стало дублювання 
національними проектами державних цільових програм. На управлінському рівні узгодження 
та субординації програм досягнуто не було,  що призвело до конкуренції за ресурси та 
управлінські впливи. Розпорошеність управлінських зусиль та коштів була обумовлена 
надмірною кількістю національних проектів: загалом їх нараховувалося 16 на різних стадіях 
реалізації. Для порівняння: у Російській Федерації реалізувалися лише 4 проекти; в Індії – 2, 
Ірландії, Сербії, Данії, Бразилії, Австралії – по 1 національному проекту, що максимально 
інтегровані в урядові та галузеві програми розвитку з мінімізацією (подекуди відсутністю)  
державного фінансування. Управлінські проблеми у цій сфері фактично успадковані від 
загальних проблем ефективності державного управління в Україні загалом та реалізації 
державних цільових програм зокрема. Проте опосередкований негативний вплив на видатки 
бюджету справляє те, що значна кількість фінансових ресурсів залучалася на зовнішніх 
ринках під державні гарантії, і їх погашення здійснюється з державного бюджету.  

Висновки і перспективи подальших розробок. Таким чином, за результатами 
проведеного дослідження, можна стверджувати, що відсутність дієвих нормативно-правових 
механізмів координації управлінських зусиль та концентрації фінансових ресурсів закономірно 
послаблює ефективність стратегічного інвестиційного планування, на цьому ґрунті 
закономірно починають розростатися корупційні схеми, які поглинають загальнонаціональну 
значущість проектів та переорієнтовують з національних інтересів на вузькокорпоративні. 
Аналіз світового досвіду, особливостей та потреб національної економічної системи засвідчує 
необхідність подальшого розвитку цього інституту на засадах підвищення його управлінської 
ефективності, формування адекватної умовам української економіки організаційно-
економічної моделі управління національними проектами, інтегрування її до існуючої системи 
державного стратегічного і бюджетного планування. В майбутньому вони могли б замінити 
діючу неефективну систему державних цільових програм. 

Вважаємо, що для ефективного формування та реалізації бюджетної політики України 
в умовах економічної кризи необхідно забезпечити: 
– вдосконалення механізмів планування бюджетних видатків на середньострокову 

перспективу та забезпечення дотримання законодавства при їх практичному здійсненні;  
– законодавче закріплення та інституційне впровадження процедури розробки бюджетної 

стратегії як інструменту прагматичного підходу до планування бюджету з метою 
реалізації програми реформ в Україні; 

– узгодження планування та прогнозування державної інвестиційної діяльності в рамках 
стратегії економічного розвитку держави, що дозволить Уряду узгоджувати обсяг функцій 
держави із наявними бюджетними ресурсами та забезпечити економіку достатніми 
бюджетними інвестиціями для проведення необхідної структурної модернізації; 

– посилення ролі фінансового контролю в бюджетній сфері та дотримання дієвих 
нормативно-правових механізмів в управлінні за бюджетною політикою України. 
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ранжування і трендового аналізу. Проаналізовано фінансовий стан ПАТ «Мотор Січ» на предмет дотримання 
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зміцнити фінансовий потенціал підприємства.   
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Аннотация. В статье исследовано финансовое равновесие с целью разграничения его статического и 
динамического состояний, характеристики их количественных параметров, выявления особенностей 
проявления, причин отклонения от равновесных условий. Обоснованы меры по сбалансированию финансового 
состояния для обеспечения устойчивого развития предприятия. Достижение поставленной цели 
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финансовое состояние ОАО «Мотор Сич» на предмет соблюдения условий статического и динамического 
финансового равновесия. Выявлены причины отклонений финансового состояния данного предприятия от 
статических и динамических параметров финансового равновесия. Предложены меры по достижению  
ОАО «Мотор Сич» финансового равновесия в статическом и динамическом состояниях, что позволит 
укрепить финансовый потенциал предприятия. 
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Abstract. The article investigates the financial equilibrium for the purpose of distinction between its static and dynamic 
states, characteristics of their quantitative parameters, detection of display features, reasons for deviations from 
equilibrium conditions. The measures of balancing financial condition for enterprise sustainable development are 
grounded. Achieving the desired goal is implemented by using the following general scientific and specific research 
methods: dialectical approach, induction and deduction, ratio analysis, ranking and trend analysis. The financial 
condition of JSC «Motor Sich» for compliance with the conditions of static and dynamic financial equilibrium is 
analyzed. The reasons for deviations of financial condition of this enterprise from static and dynamic parameters of 
financial equilibrium are identified. The measures to achieve financial equilibrium of JSC «Motor Sich» in its static and 
dynamic forms are proposed, that will strengthen the enterprise financial capacity. 
 
Keywords: static financial equilibrium; dynamic financial equilibrium; financial stability indicator; financial assets; 
non-financial assets; capital. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Одним із завдань фінансового 

менеджменту підприємства є забезпечення його фінансової рівноваги в процесі розвитку. 
Тому кількісна оцінка фінансової рівноваги є важливим інструментом в процесі управління 
нею. Для прийняття обґрунтованих рішень щодо управління фінансовою рівновагою системи 
фінансового менеджменту необхідно володіти повною картиною її циклічного розвитку.  
У зв’язку з цим важливо розпізнавати стани статичної та динамічної фінансової рівноваги 
підприємства, зміна яких характеризує процес її циклічного розвитку. Забезпечення 
фінансової рівноваги є основою не лише фінансової стабільності підприємства, а також його 
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. На цій підставі актуалізуються 
питання об’єктивної та адекватної ідентифікації циклічних станів фінансової рівноваги 
підприємства. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Першим, хто розмежував статичну 
та динамічну рівноваги, був Л. Вальрас. За визначенням вченого, статична рівновага – «це 
фіксована рівновага, яка відповідає заданим вихідним умовам», а динамічна – «це рухома 
рівновага, яка досягається знову після постійного її порушення внаслідок зміни вихідних 
умов»  [1,  с.8].  Автор статті розглядає статичну рівновагу як піковий поріг на шляху 
висхідної фази циклу розвитку системи, за яким слідує спадна хвиля. Іншими словами, 
статична рівновага є переломною точкою в процесі циклічної життєдіяльності системи. Втім, 
у статичному стані система не розвивається. Економічною наукою можливість розвитку 
системи пов’язується зі станом динамічної рівноваги, який визначається закономірностями 
ентропійного балансу.  

Найбільш глибоко питання діагностики фінансової рівноваги підприємства досліджені 
в працях таких вчених, як: І. О. Бланк [2], О. О. Терещенко [3], Т. Є. Унковська [4]. Втім, 
розмежування методологічного апарату для дослідження статичної та динамічної фінансової 
рівноваги найбільш повно обґрунтовано Л. A. Костирко [5] та О. В. Грачовим [6]. 

Виділення  невирішених  раніше  частин  загальної  проблеми. Однак, 
представлений в економічній науці арсенал методичних розробок для аналізу статичної та 
динамічної фінансової рівноваги підприємства залишається мало розвиненим. Однією з 
причин цього є вузькість практичного застосування розроблених методик, яка стримує 
розвиток та удосконалення методологічного апарату діагностики фінансової рівноваги 
підприємства. Складність явища фінансової рівноваги, мінливість її форм вимагає широкої 
практики досліджень на вітчизняних підприємствах з метою своєчасного виявлення 
фінансових проблем, невирішення яких може створювати перешкоди в реалізації стратегії 
сталого розвитку їх діяльності.   

Постановка завдання. Обґрунтована у нашій статті «Формування фінансової 
рівноваги підприємства: методологічний аспект» закономірність розвитку фінансової 
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рівноваги, першим її етапом визнає збалансування ліквідності [7, с.9]. Кількісну оцінку 
першого рівня формування фінансової рівноваги, досягнення якого виступає основою 
стабільної платоспроможності підприємства, проведемо з використанням методики, 
запропонованої О. В. Грачовим, на прикладі ПАТ «Мотор Січ» [8]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Для фінансового менеджменту 
підприємства важливо знати скільки власних джерел у грошовій формі є в розпорядженні та 
на яку суму можна розраховувати після погашення боргів на кожну звітну дату. Відповіді на 
ці запитання дозволяє знайти індикатор фінансової стійкості, який характеризує статичний 
стан фінансової рівноваги підприємства. Він має дві форми вираження: абсолютну (сума 
грошового капіталу, що визначається як різниця між власним капіталом та нефінансовими 
активами) й відносну (індикатор як співвідношення фінансових активів із зобов’язаннями). 
Фінансові активи включають грошові кошти, коротко- та довгострокові фінансові інвестиції 
й дебіторську заборгованість. Матеріально-уречевлені об’єкти майна підприємства  
відносять до нефінансових активів. Розглянемо результати розрахунку цих показників для  
ПАТ «Мотор Січ» (табл. 1). 

Таблиця 1  
Стан статичної фінансової рівноваги ПАТ «Мотор Січ»  

за період з 01.01.2013 р. до 01.10.2016 р. (розраховано автором за даними [8]) 

Показник 01.01.2013 р. 01.01.2014 р. 01.01.2015 р. 01.01.2016 р. 01.10.2016 р. 

Фінансові активи, тис. грн. 2850101 3045913 3891955 4230099 6095558 
Нефінансові активи,  
тис. грн. 8862108 10150197 12692987 16526442 19227972 

Фінансовий важель у 
структурі активів (ФВА), 
одиниць 

0,322 0,300 0,307 0,256 0,317 

Власний капітал, тис. грн. 7846197 9242542 10768237 14234040 16010514 
Зобов’язання, тис. грн. 3866012 3953568 5816705 6522501 9313016 
Фінансовий важель у 
структурі капіталу (ФВК), 
одиниць 

2,030 2,338 1,851 2,182 1,719 

Грошовий капітал,  
тис. грн. -1015911 -907655 -1924750 -2292402 -3217458 

Індикатор фінансової 
стійкості (ІФС), одиниць 0,885 0,911 0,848 0,861 0,833 

Стан статичної фінансової 
рівноваги  Чисте запозичення 

 
Проведені розрахунки свідчать про те, що індикатор фінансової стійкості (ІФС) 

підприємства є меншим одиниці, а його абсолютна величина характеризується від’ємним 
значенням грошового капіталу. Це означає, що ПАТ «Мотор Січ» на кожну звітну дату мало 
чисте запозичення, обсяг якого стабільно зростав впродовж 2013–2015 рр. та трьох кварталів 
2016 р. Від’ємне значення грошового капіталу за вказаний період збільшилося в три рази. 
Отже, на підприємстві спостерігається відхилення від стану статичної фінансової рівноваги 
на кожну звітну дату.  

Перебування індикатору фінансової стійкості ПАТ «Мотор Січ» у зоні  
чистого запозичення, як показано на рис. 1, свідчить про стабільне нарощування  
зобов’язань.  



Вісник соціально-економічних досліджень, № 1 (62), 2017     ISSN 2313-4569 

 183 

Індикатор 
фінансової 

стійкості (ІФС)

Статична 
фінансова 
рівновага 

Лінійний тренд 
ІФС

Зона чистого 
інвестування

Зона чистого 
запозичення

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

01.01.2013р. 01.01.2014р. 01.01.2015р. 01.01.2016р. 01.10.2016р. 01.01.2017р. 01.01.2018р.

од
ин

иц
ь

 
Рис. 1. Тенденція щодо зміни індикатора фінансової стійкості ПАТ «Мотор Січ» за період  

з 01.01.2013 р. до 01.10.2016 р. та його прогнозний тренд на 2017–2018 рр.  
(побудовано автором на основі даних табл. 1) 

 

Внаслідок цього підвищилася роль фінансового важеля капіталу (ФВК)  на 
підприємстві, який суттєво впливає на його рентабельність. Водночас звузились межі впливу 
фінансового важеля активів (ФВА) на платоспроможність підприємства. Ситуація, за якої 

1, << ІФСФВКФВА , а грошовий капітал стабільно нижчий нуля, характеризує незбалан-
сованість структури активів та капіталу ПАТ «Мотор Січ» з точки зору дотримання умов 
статичної фінансової рівноваги першого рівня. Більше того, прогноз свідчить про подальше 
відхилення підприємства від стану статичної фінансової рівноваги (рис. 1). 

Беручи до уваги зниження на чверть абсолютного рівня прибутковості ПАТ «Мотор 
Січ» впродовж трьох кварталів 2016 р. порівняно з аналогічним періодом 2015 р., варто 
визнати, що втрата контролю хоча б над одним із фінансових важелів може становити 
загрозу розбалансування фінансового стану підприємства. Більш глибоко дослідити причини 
відхилення підприємства від стану фінансової рівноваги дозволить аналіз показників її 
динамічного стану (табл. 2).      

Таблиця 2  
Показники динамічної фінансової рівноваги ПАТ «Мотор Січ» за 2013–2015 рр.  

та дев’ять місяців 2016 р. (розраховано автором за даними [8]) 
Темп росту 

власного 
капіталу 

(ТВК) 

Темп росту 
фінансових 

активів 
(ТФА) 

Темп росту 
сукупного 
капіталу 

(ТК) 

Темп росту 
нефінансо-
вих активів 

(ТНФА) 

Темп 
росту 

зобов’я-
зань (ТЗ) 

Нормативний ранг 

                     
                     Показник         
 
Значення  
та ранг за період 

1 2 3 4 5 
2013 р.      
- величина, %  117,8 106,9 112,7 114,5 102,3 
- ранг, одиниць 1 4 3 2 5 
2014 р.      
- величина, %  116,5 127,8 125,7 125,1 147,1 
- ранг, одиниць 5 2 3 4 1 
2015 р.      
- величина, %  132,2 108,7 125,2 130,2 112,1 
- ранг, одиниць 1 5 3 2 4 
За 9 місяців 2016 р.      
- величина, %  113,2 144,2 122,5 116,9 142,8 
- ранг, одиниць 5 1 3 4 2 
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Характеристику умов дотримання динамічної фінансової рівноваги у ПАТ «Мотор 
Січ» будемо проводити шляхом перевірки дотримання співвідношення (1) [6, с.85], складові 
якого розшифровані в табл. 2: 

 
ЗНФАКФАВК ТТТТТ ³³³³                                            (1) 

 
Порівняння темпів росту фінансових показників ПАТ «Мотор Січ» свідчить про 

невиконання умов динамічної фінансової рівноваги з певною мірою волатильності. Їх 
порушення пов’язане з випереджаючими темпами росту зобов’язань підприємства відносно 
власного капіталу, а також із диспропорцією інтенсивності зміни нефінансових та 
фінансових активів. Вираженою особливістю характеру порушень фінансової рівноваги є 
зосередження залученого капіталу в фінансових активах, які є більш мобільними в 
управлінні. Це означає, що виявлене відхилення фінансового стану ПАТ «Мотор Січ» від 
стану фінансової рівноваги не є критичним, але потребує негайного реагування з боку 
фінансового менеджменту для врегулювання. Для повернення підприємства до стану 
фінансової рівноваги наявний запас ліквідності має бути ефективно використаний, що 
забезпечить зростання чистого прибутку, а на його основі прискорить збільшення власного 
капіталу, темп росту якого за умовами динамічної фінансової рівноваги має бути найвищим. 

Важливим є висновок про те, що стійких у часі диспропорцій в розвитку основних 
фінансових показників у ПАТ «Мотор Січ» не виявлено. Динамічність відхилень від 
еталонного стану фінансової рівноваги свідчить про високу ймовірність ефективності 
застосування важелів управління змінами на підприємстві. 

На рис. 2 відображена віддаленість фактичного фінансового стану ПАТ «Мотор Січ» 
від еталонного профілю динамічної фінансової рівноваги.     
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Рис. 2. Відповідність фактичного фінансового стану ПАТ «Мотор Січ» впродовж трьох 
кварталів 2016 р. нормативній шкалі рангів показників динамічної фінансової рівноваги 

(побудовано автором на основі даних табл. 2) 
 
Фактично тільки два показника із п’яти –  темпи росту всього капіталу та 

нефінансових активів – на шкалі динамічної фінансової рівноваги займають відведені їм 
нормативні ранги. Це означає, що причини розбалансованості полягають, по-перше,  
в порушенні співвідношення в процесах інтенсивності зміни власного капіталу та 
зобов’язань, а саме випереджаюче зростання останніх. По-друге, наростання концентрації 
фінансових активів у загальній структурі майна підприємства за рахунок розширення частки 
грошових коштів. Якщо станом на 01.01.2013 р. питома вага грошових коштів у фінансових 
активах становила 7,7%, то станом на 01.10.2016 р. вона досягла 40,4% [8]. Це означає, що 
наявне відхилення фінансового стану ПАТ «Мотор Січ» від стану фінансової рівноваги 
пов’язане із формуванням платіжного лишку фінансового капіталу підприємства.  

Висновки  і  перспективи  подальших  розробок. Таким чином, результати 
проведеної оцінки фінансового стану ПАТ «Мотор Січ» на відповідність умовам статичної й 
динамічної фінансової рівноваги показали наявність постійних, але не критичних відхилень. 
Виявлені диспропорції в структурі й темпах розвитку майна та капіталу підприємства мають 
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глибинний рівень протікання, адже традиційні показники фінансового стану не 
відображають зародження кризових тенденцій. Так, коефіцієнт фінансової автономії  
ПАТ «Мотор Січ» впродовж 2013–2016 рр., не виявляючи спадного тренду, коливався в 
межах 0,65–0,70, які перевищують оптимальне значення цього показника, встановлене на 
рівні 0,5. Другий інформативний критерій традиційного аналізу – обсяг робочого капіталу – 
за період з 01.01.2013 р. до 01.10.2016 р. зріс у 2,85 рази, забезпечуючи формування 51% 
оборотних активів (при нормі 10%). Втім, за три квартали 2016 р. ПАТ «Мотор Січ» 
порівняно з аналогічним періодом 2015 р. втратив інтенсивність темпів економічного 
розвитку. Про це свідчить скорочення темпів чистого доходу від реалізації продукції майже 
на третину (29%) при більш інтенсивному падінні чистого прибутку на 25,7%, тобто на 
чверть [8]. Варто вказати, що фінансові витрати ПАТ «Мотор Січ» з обслуговування 
позикового капіталу створюють додатковий тиск на кінцевий фінансовий результат через 
дію ефекту фінансового важеля. Це означає, що недотримання умов фінансової рівноваги 
далося підприємству взнаки слабкістю щодо протистояння негативному впливу зовнішніх 
факторів ринкового середовища.  

Наразі для ПАТ «Мотор Січ» важливим є відновлення руху в напрямку досягнення 
фінансової рівноваги, що дозволить йому зміцнити свій фінансовий потенціал. Коригування 
вектору розвитку має відбуватися шляхом збалансування темпів розвитку основних 
фінансових показників. По-перше, накопичений запас ліквідності доцільно спрямувати на 
погашення зобов’язань. Це дозволить зменшити тиск фінансових витрат на чистий прибуток 
підприємства, що особливо важливо за умов зниження доходів. По-друге, відновлення 
першості зростання власного капіталу в еталонній шкалі фінансової рівноваги потребує його 
поповнення за рахунок нерозподіленого прибутку.  

Виконання цього завдання пов’язане із розширенням ринкової ніші для виробництва 
продукції ПАТ «Мотор Січ» як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. У зв’язку з цим 
необхідною є підтримка державою стратегічно важливого підприємства для вітчизняної 
економіки, яка має здійснюватися через прямі та непрямі важелі політики уряду України. До 
перших варто віднести розширення державного замовлення на продукцію ПАТ «Мотор Січ» 
для якісного матеріального забезпечення обороноздатності України та інтенсифікації 
розвитку інших галузей промисловості.  

Серед методів непрямої підтримки з боку держави ПАТ «Мотор Січ» потребує 
спрощення процедури отримання дозволів Державної служби експортного контролю та 
вдосконалення системи валютного регулювання. Діючі за чинним вітчизняним 
законодавством обмеження валютних операцій істотно впливають на стабільність 
зовнішньоекономічних відносин підприємства із замовниками ближнього і дальнього 
зарубіжжя, що негативно позначається на його конкурентних позиціях на світовому ринку. 
Останні зміни валютної політики в Україні щодо врегулювання ситуації у сфері грошово-
кредитних та валютних відносин не дозволяють підприємству в повному обсязі проводити 
модернізацію виробництва, виконувати зобов’язання перед партнерами. Так, термін 
проведення розрахунків за експортно-імпортними операціями складає 90 днів, тоді як 
виробничий цикл комплектуючих матеріалів, вузлів, агрегатів, технологічного устаткування 
зарубіжних виробників, якими забезпечується процес виробництва ПАТ «Мотор Січ» на 
40%, сягає до 500 днів. При цьому зарубіжні постачальники працюють на умовах авансових 
або гарантованих платежів. Це вимагає від підприємства залучення позикових коштів для 
фінансування розривів ліквідності. Фінансування попередньої оплати за рахунок джерел 
позикових фінансових ресурсів обумовлює відволікання коштів з обороту, залишаючи 
підприємству грошовий потік без еквівалентного обміну та, породжену ним, проблему 
пошуку джерел для погашення боргу. Це вносить дисбаланс у стан фінансової рівноваги 
ПАТ «Мотор Січ»  на рівні ліквідності.  Реалізація альтернативи авансовим платежам –  
акредитивної форми розрахунків – має низку складнощів, пов’язаних з низькими 
інвестиційними рейтингами вітчизняних банків. 
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Розвиток досліджень за науковим напрямом статті передбачає розширення кола 
об’єктів – вітчизняних підприємств – для оцінки відповідності їх фінансового стану умовам 
статичної й динамічної фінансової рівноваги, що сприятиме своєчасному розпізнаванню 
відхилень від еталонних показників та розробці ефективних заходів щодо зміцнення їх 
фінансового потенціалу та забезпечення фінансової стабілізації економіки України.  
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Анотація. У статті запропоновано опис сучасного науково-практичного підходу до визначення кредитного 
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позичальниками (з урахуванням обсягу і ліквідності забезпечення кредиту), яка підлягає обов’язковому 
резервуванню за рахунок витрат банку. Такий підхід посилює вимоги до наданих банками кредитів, але є 
недостатньо гнучким в умовах значних змін економічного життя країни. 
 
Ключові слова: центральний банк; комерційний банк; кредитний портфель банку; кредитні операції банку; 
кредитний ризик позичальника банку; резерви банку за кредитними операціями; показники фінансового стану 
позичальника; дискримінантна модель кредитного ризику.  
 

Александр Леонидович СЫРЧИН 
кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского дела, 

Одесский национальный экономический университет, е-mail: als.odessa.oseu@yandex.ua 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО 
РИСКА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Сырчин, А. Л. Современные особенности определения кредитного риска юридических лиц // Вестник социально-
экономических исследований: сб. науч. трудов; под ред.: М. И. Зверякова (глав. ред.) и др. (ISSN 2313-4569). – 
Одесса: Одесский национальный экономический университет. – 2017. – № 1 (62). – С. 187–194. 
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учетом дополнительных показателей, определенных банком самостоятельно. В результате проведенного 
исследования доказано, что банки получают возможность невозврата кредитной задолженности и могут 
рассчитать сумму кредитного риска по индивидуальным заемщикам (с учетом объема и ликвидности 
обеспечения кредита), которая подлежит обязательному резервированию за счет расходов банка. Такой 
подход усиливает требования к предоставляемым банками кредитам, но является недостаточно гибким в 
условиях значительных изменений экономической жизни страны. 
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Abstract. Description of describes a modern scientific and practical approach to determining the credit risk of legal 
entities on the basis of a logistic discriminant model is proposed in the article. It is justified that the calculations based 
on the proposed model assume the identification of intermediate indicators, which are formed depending on the 
calculated values of the enterprise financial condition indicators. The estimated artificial values of the model that are 
used to determine the level of credit risk, taking into account additional indicators determined by the bank 
independently are given. As a result of the study, it was proved that banks get the opportunity of non-repayment of  their 
credit debts and are able to calculate the amount of credit risk by individual borrowers (taking into account the volume 
and liquidity of the security for credit), that is the subject to mandatory reservation by bank’s costs. Such an approach 
reinforces the requirements for loans provided by banks, but is not flexible enough in the face of significant changes in 
the country’s economic life. 
 
Keywords: central bank; commercial bank; bank’s loan portfolio; credit operations of the bank; the credit risk of the bank 
borrower; bank reserves on credit operations; indicators of the borrower financial condition; discriminant model of credit risk. 
 

JEL classification: G210 
 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Кредитний ринок забезпечує 
найшвидший доступ до ресурсів. Випуск в обіг цінних паперів і мобілізація за їх допомогою 
ресурсів потребує певного часу,  тоді як кредит можна отримати у досить стислі терміни –  
протягом кількох днів. Така перевага дуже важлива як з погляду фінансового забезпечення 
потреб окремих суб’єктів, так і з позицій функціонування всієї фінансової системи. 
Комерційні банки відіграють провідну роль у концентрації і забезпеченні раціонального 
використання фінансових ресурсів – в них розміщується переважна частина фінансових 
ресурсів суспільства. Тому, саме комерційні банки відіграють провідну роль у забезпеченні 
потреб економіки у фінансових ресурсах. Кредитні операції для комерційного банку 
приносять основну частину банківського доходу. Водночас кредитування характеризується 
кредитним ризиком, що є основною загрозою ліквідності та платоспроможності 
комерційного банку. З огляду на це, при організації кредитних операцій кожен комерційний 
банк повинен докладати зусилля, спрямовані на мінімізацію можливих втрат від 
невиконання кредитних зобов’язань клієнтами та на максимізацію прибутку банку. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Морсман Э. вважає, що за 
сукупністю, розглядаючи такі різні галузі, як сільське господарство, енергетика, міжнародне 
кредитування та нерухомість, для більшості фінансових установ комерційне кредитування 
виявлялося нерентабельним, а для деяких воно оберталося крахом. Лише деякі банки 
становили виключення із цього правила. Рівень допустимої помилки настільки малий, що 
збільшення втрат по позиках може не тільки зробити нерентабельним кредитний портфель, але 
часто позначається на рентабельності фінансової організації в цілому [1, с.10]. Проблематиці 
визначення рівня кредитного ризику клієнтів банку присвячено низку робіт таких авторів, як: 
А. Р. Алавердов [2, с.145–149]; Л. Г. Батракова [3, с.88–89]; О. І. Лаврушин [4, с.10–11];  
Л. Галиц [5, с.6–8]; Н. С. Костюченко [6, с.9–15]; І. В. Ларіонова [7, с.171]. Загальною позицією 
перерахованих вище авторів щодо визначення кредитного ризику є наступне: а) під кредитним 
ризиком варто розуміти ймовірність, а точніше загрозу втрати банком частини своїх ресурсів, 
недоотримання прибутків або збільшення витрат у результаті здійснення певних кредитних або 
фінансових операцій; б) головна мета процесу управління кредитним ризиком та кредитним 
портфелем банку полягає в забезпеченні максимального доходу за певного рівня ризику.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Наразі в світі не існує 
єдиної стандартизованої системи оцінки кредитного ризику. Банки використовують 
різноманітні підходи до аналізу кредитного ризику позичальника. Згідно зі світовим 
досвідом розрізняють три основних підходи до моделювання рівня кредитного ризику 
позичальника: 
1) моделі оцінки кредитного ризику, які засновані на формалізованих або статистичних 

моделях (методах) оцінки; 
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2) моделі оцінки кредитного ризику, які засновані на безпосередньо експертній оцінці; 
3) моделі оцінки кредитного ризику, які засновані на обмеженій експертній оцінці. 

Такі відмінності в основних підходах обумовлені пріоритетністю використання 
кількісних (розрахунок фінансових коефіцієнтів) і якісних (особисті думки банківських 
фахівців) способів аналізу. На практиці відмінності між моделями декілька нівелюються, що 
пояснюється одночасним застосуванням цих методів. 

Основні кількісні методи оцінювання кредитного ризику позичальника поділяють на  
3 групи: 
1. Метод коефіцієнтів базується на визначенні різних коефіцієнтів та їхньому подальшому 

аналізі. 
2. Методи дискримінантних показників платоспроможності полягають в тому, щоб на основі 

низки коефіцієнтів оцінити синтетичну фінансову ситуацію підприємства з точки зору його 
життєздатності та безперервності господарської діяльності в короткостроковому періоді.  

3. Дослідження грошових потоків полягає у вивченні обсягів і структури надходжень 
грошових коштів та їхнього витрачання.  

Станом на 01.01.2016 р. порівняно з 01.01.2008 р. кількість діючих банків в Україні 
скоротилася з 175 до 117, частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі 
кредитів підвищилася з 1,3 до 22,1%, резерви за активними операціями банків збільшилися з 
20,2 до 321,3 млрд. грн. [8]. Наведені дані свідчать про проблеми комерційних банків з 
рівнем кредитного ризику, що призводить до ліквідації банків на вимогу НБУ. 

Таким чином, в теорії та практиці банківської справи залишається відкритою 
відповідь на питання: які науково-практичні підходи до визначення кредитного ризику 
позичальника відображають особливості банківської діяльності? 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування особливостей сучасного 
науково-практичного підходу до визначення рівня кредитного ризику для юридичних осіб в 
умовах соціально-економічних трансформацій країни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Порядок визначення банками України 
розміру кредитного ризику та формування резервів для відшкодування можливих втрат за 
кредитними операціями визначено Постановою Правління НБУ № 351 від 30.06.2016 р. 
«Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними 
банківськими операціями» [9]. Це Положення встановлює мінімальні вимоги до банків щодо 
визначення розміру очікуваних втрат (збитків) за активними банківськими операціями внаслідок 
реалізації кредитного ризику. Підходи, визначені цим Положенням, ґрунтуються на принципах і 
рекомендаціях Базельського комітету з банківського нагляду, включаючи застосування 
компонентів кредитного ризику (EAD – експозиція під ризиком; PD – ймовірність дефолту 
боржника/контрагента; LGD – втрати у випадку дефолту). 

Банк з метою розрахунку розміру кредитного ризику за кредитом відповідно до вимог 
НБУ та внутрішньобанківського положення визначає значення кожного з компонентів 
кредитного ризику (PD, LGD та EAD) залежно від видів боржника, активу та забезпечення, 
валюти боргу (національна або іноземна), способу оцінки активу (на індивідуальній або 
груповій основі). Банк установлює за боржниками значення коефіцієнта PD виходячи з класу 
боржника, визначеного згідно з вимогами НБУ на підставі оцінки його фінансового стану. 

Банк визначає клас боржника – юридичної особи за одним із 10 класів. Якщо за 
результатами оцінки визначений банком клас щодо одного боржника за кількома активами 
відрізняється, то банк визначає клас такого боржника за найнижчим (найгіршим) з них і 
встановлює значення коефіцієнта PD, що відповідає активу з найнижчим (найгіршим) 
класом. Активи, клас боржників/контрагентів за якими визначений банком як 10, є 
непрацюючими (NPL). 

Банк визначає розмір експозиції під ризиком (EAD)  виходячи із балансової вартості 
кредиту, не скоригованої на суму сформованого резерву. 

Банк здійснює розрахунок розміру кредитного ризику за активами на індивідуальній 
основі за формулою (1): 
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   ( )( )[ ]{ }RCikCVEADPD;0maxCR j

1iiнд å =
+´´-´= ,                              (1) 

яка ґрунтується на формулі (2): 
 

    індіндіндiнд EADLGDPDCR ´´= ,      (2) 
 

де: CRінд – розмір кредитного ризику за активом на індивідуальній основі; 
 PDінд – коефіцієнт імовірності дефолту боржника/контрагента за активом, визначений 
банком згідно з вимогами НБУ; 

LGDінд = 1 – RRінд, 
де RRінд – коефіцієнт, що відображає рівень повернення боргу за активом за рахунок 

реалізації забезпечення та інших надходжень: 
 

    
( )

інд

j

1i
інд EAD

RCikCV
RR å =

+´´
= ,        (3) 

 

де: EADінд – експозиція під ризиком за активом на дату оцінки; 
CVі – вартість і-го виду забезпечення, що береться до розрахунку кредитного ризику 

(за наявності кількох видів забезпечення за одним активом). Якщо забезпечення немає або не 
відповідає переліку, критеріям та принципам прийнятності, визначеним НБУ, то до 
розрахунку береться значення CV, що дорівнює «0»; 

kі – коефіцієнт ліквідності і-го виду забезпечення, що визначається банком згідно з 
вимогами НБУ. Банк на підставі сформованого судження щодо обсягу витрат на реалізацію 
забезпечення застосовує нижче (менше) значення коефіцієнта ліквідності забезпечення; 

RC – інші надходження, зокрема страхове відшкодування, фінансова порука, 
реалізація майна боржника/майнового поручителя, крім наданого в заставу. 

 

Розмір RC, що включається до розрахунку розміру кредитного ризику, визначається 
на підставі судження банку, але не може перевищувати п’яти відсотків від суми боргу, що не 
покрита вартістю забезпечення (з урахуванням коригування на коефіцієнт ліквідності). 

Таким чином, із формул 1–3 випливає, що загальний кредитний ризик банку (сума 
боргу позичальника перед банком;  EAD  –  експозиція під ризиком на дату оцінки)  
трансформується в чистий кредитний ризик (CR – розмір кредитного ризику за індивідуальним 
або груповим активом), сума якого і підлягає резервуванню за рахунок витрат банку. Більш 
того, складність визначення чистого кредитного ризику залежить від складності визначення 
рівня кредитного ризику активу (коефіцієнта ймовірності дефолту боржника), так як інші його 
компоненти (вартість застави з урахуванням ліквідності, сума страховки тощо) випливають 
автоматично із укладених банком договорів і нормативних вимог НБУ. 

Банк здійснює оцінку фінансового стану боржника – юридичної особи шляхом 
розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника (далі – інтегральний 
показник). Банк розраховує інтегральний показник із застосуванням логістичної 
дискриминантної моделі (далі – логістична модель) за формулою (4): 

 

        å =
b+b=

n

1i ii0Z x ,         (4) 
 

де: Z – інтегральний показник; 
xі – показники, що визначаються на підставі фінансових коефіцієнтів, розрахованих за 

даними фінансової звітності боржника – юридичної особи, з урахуванням установлених НБУ 
діапазонів для кожного фінансового показника; 

βі –  коефіцієнти логістичної моделі,  що визначаються з урахуванням вагомості 
показників; 

β0 – вільний член логістичної моделі, значення якого актуалізується Національним 
банком. 

Величини xі, β0, βі щороку актуалізуються НБУ на підставі даних фінансової звітності 
боржників –  юридичних осіб.  Банк для актуалізації логістичної моделі подає до 
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Національного банку дані про класифікацію боржників –  юридичних осіб,  а також дані їх 
фінансової звітності за формою та в строки, установлені НБУ. 

Величини xі залежать від значень К1, К2… Кn (фінансові коефіцієнти, що визначаються на 
підставі даних фінансової звітності боржника – юридичної особи для великого або середнього 
підприємства; для малого підприємства замість зазначених коефіцієнтів застосовуються 
аналогічні коефіцієнти МК1, МК2… МКn зі своїми особливостями розрахунків). НБУ пропонує 
наступну методику розрахунку фінансових коефіцієнтів, які використовуються для розрахунку 
інтегрального показника фінансового стану боржника – юридичної особи [9]: 
- показник покриття боргу відображає спроможність обслуговування боргу доходами від 

основного виду діяльності [К1]: 

ЧДРП
ОK1 = ,         (5) 

 

де O – короткострокові та довгострокові зобов’язання; 
          ЧДРП – чистий дохід від реалізованої продукції (зароблених страхових премій);  
 

- показник рентабельності активів відображає ефективність використання активів 
підприємства [К2]: 

А
ЧФРK 2 = ,          (6) 

 

де ЧФР – чистий фінансовий результат/операційний результат; 
            А – валюта балансу (актив);  
 

- показник покриття фінансових витрат за результатами операційної діяльності відображає 
спроможність фінансування не операційних витрат за результатами операційної діяльності [К3]: 

       
ФВ
ОПK3 = ,         (7) 

 

де ОП – операційний прибуток (збиток); 
ФВ – фінансові витрати; 
 

– показник капіталу відображає частку власного капіталу в балансі підприємства [К4]: 

А
СКK 4 = ,          (8) 

 

де СК – власний капітал; 
 А – валюта балансу (актив); 
 

– показник маневреності робочого капіталу відображає частку оборотних активів, не 
покритих поточними зобов’язаннями, в балансі підприємства [К5]: 

       
А

АK о
5 = ,          (9) 

     

де Ао – оборотні активи за вирахуванням поточних зобов’язань і забезпечень;  
            А – валюта балансу (актив); 
 

– показник покриття капіталом боргу відображає відношення власного капіталу до 
фінансової заборгованості підприємства [К6]: 

       
О

СКK 6 = ,        (10) 
 

де СК – власний капітал;  
          О – короткострокові та довгострокові зобов’язання; 
 

– показник швидкої ліквідності відображає здатність підприємства оперативно покривати 
потреби в ліквідності [К7]: 

       
т

7 О
ДЗПK = ,        (11) 
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де ДЗП – дебіторська заборгованість за продукцію, гроші та їх еквіваленти;  
          От – поточні зобов’язання та забезпечення; 
 

- показник оборотності активів відображає період повного обороту активів підприємства [К8]: 

       
ЧДРП

АK8 = ,      (12) 
 

де А – валюта балансу (актив); 
 ЧДРП – чистий дохід від реалізованої продукції (зароблених страхових премій);  
- показник оборотності поточних активів відображає період повного оновлення поточних 

активів підприємства [К9]: 

       
ЧДРП

АK т
9 = ,      (13) 

                           

де Ат – поточні активи; 
 ЧДРП – чистий дохід від реалізованої продукції (зароблених страхових премій); 
 

– показник загальної ліквідності відображає здатність підприємства покривати короткострокові 
зобов’язання за рахунок оборотних активів [К10]: 

т

о
10 О

АK = ,        (14) 
       

де Ао – оборотні активи;  
 От – поточні зобов’язання та забезпечення; 
 

– показник здатності обслуговування боргу [К11]: 

О
ОП

K р
11 = ,        (15) 

     

де ОПр – операційний прибуток (збиток) за вирахуванням фінансових витрат та до 
відрахування амортизації;  
 О – короткострокові та довгострокові зобов’язання; 
 

- показник достатності робочого капіталу підприємства відображає оборотність запасів 
плюс оборотність дебіторської заборгованості мінус оборотність кредиторської 
заборгованості [К12]: 

      
СРП
КЗ

ЧДРП
ДЗ

СРП
ЗK12 -+= ,     (16) 

 

де З – запаси; 
 СРП – собівартість реалізованої продукції; 

ДЗ – дебіторська заборгованість; 
 ЧДРП – чистий дохід від реалізованої продукції; 

КЗ – кредиторська заборгованість; 
 

- показник оборотності дебіторської заборгованості відображає ймовірну кількість днів 
реалізації продукції, необхідну для забезпечення розрахунків за кредиторською 
заборгованістю [К13]: 

ЧДРП
ТДЗK13 = ,      (17) 

        

де ТДЗ – поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; 
 ЧДРП – чистий дохід від реалізованої продукції; 
 

- показник оборотності кредиторської заборгованості відображає період повного обороту 
кредиторської заборгованості [К14]: 

       
СРП
ТКЗK14 = ,        (18) 
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де ТКЗ – поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; 
 СРП – собівартість реалізованої продукції; 
 

– показник частки неопераційних елементів балансу відображає частку активів, яка не має 
прямого відношення до операційної діяльності підприємства [К15]: 

        
А

АK но
15 = ,        (19) 

 
       

де Ано – неопераційні активи;  
 А – валюта балансу (актив); 
 

- показник операційного прибутку до відрахування амортизації відображає частку 
операційного прибутку до відрахування амортизації в загальному обсязі реалізованої 
продукції [К16]: 

       
ЧДРП
ОП

K р
16 = ,      (20) 

 

де ОПр – операційний прибуток (збиток) до відрахування амортизації;  
 ЧДРП – чистий дохід від реалізованої продукції. 

 

Банк розраховує інтегральний показник з урахуванням особливостей щодо визначення 
моделі розрахунку інтегрального показника боржника – юридичної особи, виходячи з 
приналежності підприємства до великого, середнього або малого, виду його економічної 
діяльності та класу боржника – юридичної особи згідно з вимогами НБУ. Банк коригує 
визначений на підставі розрахунку інтегрального показника фінансового стану клас 
боржника – юридичної особи, застосовуючи коригуючи фактори, визначені НБУ, та власні 
коригуючи показники. Банк визначає значення коефіцієнта ймовірності дефолту боржника – 
юридичної особи згідно з табл. 1. 

Таблиця 1 
Діапазони значень коефіцієнта PD боржника – юридичної особи [9] 

Клас боржника – юридичної особи Діапазони значень коефіцієнтів PD 
1 0,005–0,009 
2 0,01–0,019 
3 0,02–0,03 
4 0,04–0,06 
5 0,07–0,010 
6 0,11–0,17 
7 0,18–0,32 
8 0,33–0,59 
9 0,60–0,99 
10 1,0 

 
Висновки і перспективи подальших розробок. Розглянутий науково-практичний 

підхід відображає подальший розвиток поглядів на ситуацію з кредитним ризиком, яка 
склалася в банківській системі України. Якщо раніше на практиці для оцінки фінансового 
стану позичальника – юридичної особи використовували 10 показників і однорівневу 
логістичну дискримінанту модель, то з 01.01.2017 року буде використано 16 показників і 
дворівнева логістична дискримінанта модель. Таке посилення формального підходу до 
оцінки кредитного ризику позичальника залишає відкритою відповідь на питання про 
адекватність строго формалізованого підходу для оцінки фінансового стану позичальника – 
юридичної особи та його кредитного ризику (отже, визначення розміру очікуваних втрат за 
кредитними операціями внаслідок реалізації кредитного ризику та формування резервів за 
рахунок витрат) умовами реальної ситуації в економіці країни. 

Перспективи подальших розробок за визначеною проблематикою полягають у тому, 
щоб дати можливість комерційним банкам країни на практиці застосовувати безліч 
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різноманітних методик оцінювання кредитного ризику позичальників з певною власною 
системою показників. Додаткові складності у визначенні кредитного ризику виникають у 
зв’язку з існуванням таких чинників, які виміряти й оцінити у цифрах неможливо. Це 
стосується, перш за все, морального обличчя і репутації позичальника. Отже, отримати 
єдину, синтетичну, формалізовану оцінку кредитного ризику позичальника найпростішим 
шляхом узагальнення цифрових та нецифрових даних неможливо. Для отримування 
обґрунтованої оцінки кредитоспроможності, крім інформації у цифрових величинах, 
потрібно одержати суб’єктивну оцінку кваліфікованих аналітиків. Отже, кожен банк повинен 
створювати свою методику оцінки кредитного ризику з урахуванням кваліфікації власних 
кредитних аналітиків. 
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Анотація. У статті обґрунтовано актуальність використання аналітично-інформаційних систем в економіці 
та управлінні. Уточнено необхідні етапи, математичні та статистичні методи, сучасні інформаційні 
технології для забезпечення функціонування цих систем та сфери, в яких здійснюється виконання аналітичної 
звітності. Проаналізовано головне призначення сучасних ІТ-технологій з бізнес-аналітики та загальний 
алгоритм дії систем, які належать до класу Business Intelligence, основні засади роботи систем підтримки 
прийняття рішень та засобів інтелектуального аналізу даних. Структуровано архітектуру типової 
інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень на основі OLAP-технологій та 
інтелектуального аналізу даних (Data Mining). Визначено подальші напрями використання інформаційно- 
аналітичних систем у поєднанні з динамічними імітаційними моделями. 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность использования аналитико-информационных систем в 
экономике и управлении. Уточнены необходимые этапы, математические и статистические методы, 
современные информационные технологии для обеспечения функционирования этих систем и сферы, в 
которых осуществляется выполнение аналитической отчетности. Проанализированы основное назначение 
современных ИТ-технологий по бизнес-аналитике и общий алгоритм действия систем, относящихся к классу 
Business Intelligence, основные принципы работы систем поддержки принятия решений и средств 
интеллектуального анализа данных. Структурирована архитектура типичной информационно-аналитической 
системы поддержки принятия решений на основе OLAP-технологий и интеллектуального анализа данных 
(Data Mining). Определены дальнейшие направления использования информационно аналитических систем в 
сочетании с динамическими имитационными моделями. 
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Abstract. The article substantiates the relevance of using information and analytical systems in economics and 
management. The necessary steps, mathematical and statistical methods, modern information technologies for ensuring 
the functioning of these systems and the sphere in which analytical reporting is carried out are indicated. The main 
purpose of modern IT-technologies in business analytics and a general algorithm for the operation of systems related to 
the Business Intelligence class, the basic principles of the work of decision support systems and data mining tools are 
analyzed. The architecture of a typical information and analytical decision support system based on OLAP-technologies 
and intelligent data analysis (Data Mining) is structured. Further directions of using information and analytical 
systems in combination with dynamic simulation models are determined. 
 
Keywords: Business Intelligence; decision support systems; data mining; data warehouse; on-line analytical 
processing. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні підприємства активно 

використовують інформаційні технології для вирішення повсякденних завдань, 
автоматизованої підтримки облікових завдань - планування забезпечення ресурсами 
підприємства, продажу, логістики, бухгалтерського обліку та ін. Підприємницька діяльність 
у складній економічній та політичній ситуації визначає характерні шляхи розвитку 
підприємств та пов’язані з цим складні стратегічні завдання, вирішення яких для великої 
сучасної компанії неможливе без застосування інформаційно-аналітичних технологій на 
різних етапах її діяльності. 

Управління бізнесом стає більш гнучким, оперативним, в основі прийняття рішень 
полягає зміна об’єктивних показників. Важливою характеристикою такого 
«інтелектуального» бізнесу є розуміння керівництвом підприємства необхідності 
впровадження більш продуктивних аналітичних систем, здатних ефективно обробляти потік 
неструктурованих даних, що безперервно зростає. 

У сучасних умовах ведення бізнесу, провідну роль у забезпеченні 
конкурентоспроможності та ефективності діяльності підприємства відіграють процеси 
аналізу, моніторингу, виявлення помилок, автоматичного оповіщення в економічних та 
соціальних аспектах та інших чинниках перспективного планування та прогнозування 
ситуації [1].  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питання застосування 
інформаційно-аналітичних систем прийняття рішень досліджували як зарубіжні, так і 
вітчизняні вчені:  С.  М.  Братушка,  М.  А.  Демиденко,  В.  Ф.  Ситник,  С.  О.  Субботін,  
Л. В. Щавельов  та ін.  

С. М. Братушка зосереджує увагу на суті систем підтримки прийняття рішень, 
оцінювання та вибору методів підтримки прийняття рішень і забезпечувальних засобів 
СППР [2, c.48–63]. В. Ф. Ситник проводить ґрунтовний аналіз розвитку та застосування 
систем підтримки прийняття рішень (СППР),  обґрунтовує структуру різнив видів СППР 
(орієнтованих на знання, дані, моделі) та їх базові компоненти [3, c.9–26].  
М. А. Демиденко описує основні засади сучасних систем підтримки прийняття рішень для 
отримання оптимальних управлінських рішень [1, c.12–18]. С. О. Субботін поряд із 
викладенням класичних методів і моделей прийняття рішень наводить оригінальні авторські 
розробки, що дозволяє автоматизувати побудову блоків підтримки прийняття рішень 
інтелектуальних систем [4]. Л. В. Щавельов у своїй статті проводить детальний розгляд 
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концепцій збереження і аналізу корпоративних даних та проводить ґрунтовний аналіз 
способів аналітичної обробки даних для підтримки прийняття рішень [5]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Не зважаючи на те,  
що існує велика кількість публікацій та розробок за зазначеною тематикою,  у науково-
практичній діяльності вітчизняних підприємств існують тенденції щодо використання 
програмного забезпечення для здійснення операційної діяльності, які, зазвичай, не містять 
спеціальних модулів аналізу процесів, бізнес-аналітики та планування експериментів.  
У керівників та менеджерів підприємств виникає багато питань щодо підбору спеціального 
програмного забезпечення з аналітики, етапів його впровадження, життєвого циклу та ін. 
Тому розгляд питань з аналітичної обробки даних,  таких як вимоги до програмного 
забезпечення з аналітики, способів збереження даних, різновидів представлення даних  
та програмного забезпечення для підприємств різного рівня управління, є актуальним 
завданням. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз сучасних підходів, засобів побудови  
ІТ-технологій з бізнес-аналітики та систем підтримки прийняття рішень, зокрема 
архітектури, структуризації даних та моделей даних, базових сфер застосування, етапів 
впровадження в економіці та управлінні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під час виконання рутинних операцій 
підприємства зберігають, обробляють, систематизують за допомогою корпоративних 
інформаційних систем (КІС) великі обсяги інформації. Але, на жаль, як засвідчує практика, 
підприємства не приділяють належної уваги застосуванню накопичених даних для аналізу 
прийняття рішень і оперативного управління. Залишаються невирішеними питання 
структуризації даних, розміщення по категоріях (видах діяльності, продуктах, об’єктах та ін.) 
і вибору цінної для бізнесу інформації.  

Проблема полягає, перш за все, в тому, що доводиться аналізувати і прогнозувати 
економічну ситуацію, банківські послуги, прогноз руху грошових коштів та ін. Це значні 
обсяги інформації, аналіз яких провести своєчасно без сучасних спеціалізованих 
інформаційних технологій (ІТ) неможливо. Аналітичні системи та системи підтримки 
прийняття рішень (СППР) мають свою специфічну термінологію, концепції, методи, які 
необхідно використовувати економісту для проведення аналітики. 

Тому застосування сучасних інформаційно-аналітичних систем та систем підтримки 
прийняття рішень (СППР) в управлінні підприємством, перспективному плануванню та 
прогнозуванню, прийнятті тактичних і стратегічних рішень щодо розвитку компанії є 
одними з найактуальніших завдань, які обумовили вибір теми статті та її мету. 

Інтелектуальний бізнес – це, перш за все, добре керована структура з можливістю 
оцінки ефективності роботи за фактичними даними, які отримані на основі точних 
індикаторів продуктивності. Він характеризується здатністю менеджерів розуміти і керувати 
ключовими процесами, діловою стратегією і швидкістю, з якою бізнес здатний знаходити, 
реагувати і усувати проблеми, що виникли або назрівають. 

Бізнес Аналітика (Business Intelligence - BI)  є дисципліною,  яка враховує сукупність 
методів і технологій, що застосовуються для вивчення «сирих» даних, які добуто з різних 
бізнес-систем і джерел даних з метою виявлення важливих знань. BI може бути використана 
для отримання даних про клієнтів та історії придбання для асоціацій, персоналізації, 
сегментації та прогнозування попиту. Компанії також використовують інструменти BI для 
виявлення областей, які є найбільш прибутковими і поліпшення бізнес-процесів шляхом 
знаходження вузьких місць і неефективності. Бізнес-аналітика також застосовується в 
області виявлення шахрайства. Сучасне покоління ERP-систем (Enterprise Resource Planning) 
наразі включають BI як додатковий компонент [6, c.75–76].  

Інформаційно-аналітичні системи обліку інвестиційних операцій і прогноз показників 
фінансових ринків підсумовують безліч факторів і дають можливість якісно планувати рух 
грошових потоків та прогнозувати зміни на фінансових ринках, ураховуючи зовнішні 
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чинники, приймати виважені рішення з управління фінансами компанії, погоджуючи 
достатню прибутковість інвестицій з необхідною ліквідністю інвестиційних інструментів. 

До інструментів бізнес-аналітики відносять: стандартні і спеціальні звіти, 
статистичний аналіз та прогноз, моделювання, оптимізацію. 

Такі інструменти, як стандартні та спеціальні звіти складаються мовою запиту,  
мають унікальні графічні можливості та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, але в цілому 
забезпечують невелику конкурентну перевагу. Більшою популярністю користується такий 
вид звітності як протоколювання,  який враховує показники,  які повідомляють коли 
ефективність бізнесу є задовільною чи потребує уваги.  У міру збільшення ступеня аналізу 
збільшується ступінь відповідей на питання «чому» і далі виникає необхідність у 
застосуванні таких методів, як оптимізація, імітаційне моделювання та ін., використання 
яких дає змогу збільшити конкурентну перевагу підприємств [7, с.227-228].  

Базовий статистичний аналіз та прогноз у модулі «Бізнес-аналітика» може  
містити: повний набір графічних інструментів, описові і внутрішньо групові  
статистики, розвідувальний аналіз даних; кореляції, t-критерії, таблиці частот, аналіз 
багатовимірних відгуків; множинну, регресію; підгонку розподілів; складання аналітичних 
звітів та ін. Загальна архітектура інформаційно-аналітичної системи представлена на  
рис. 1. 

 

 
 

Рис.1. Загальна архітектура інформаційно-аналітичної системи [5, с.2] 
 
Для розробки та впровадження сховищ даних на ринку ІТ-технологій існує велика 

кількість додатків. Найбільш популярні Sybase Adaptive Server IQ, Network Attached Storage, 
HP Storage, СУБД Oracle, MS SQL Server, MySQL та ін. [8]. 

Аналітична звітність в інформаційно-аналітичній системі може бути виконана в таких 
сферах [5]: 
1. Сфера деталізованих даних. Забезпечує інтерфейс кінцевого користувача в задачах 

пошуку деталізованої інформації. Може використовуватися як надбудова над окремими 
системами обробки даних, так і над сховищем даних в цілому [1, c.12–18].  

2. Сфера агрегованих показників. Комплексний погляд на зібрану в сховищі даних 
інформацію, її узагальнення та агрегація, гіперкубічне представлення і багатовимірний 
аналіз є завданнями систем оперативної аналітичної обробки даних (OLAP − On-Line 
Analytical Processing) [3, c.449-452].  
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3. Сфера закономірностей. Інтелектуальна обробка проводиться методами інтелектуального 
аналізу даних (Data Mining), головними завданнями яких є пошук функціональних і 
логічних закономірностей у накопиченій інформації, побудова моделей і правил, які 
пояснюють знайдені аномалії та/або (з певною ймовірністю) прогнозують розвиток 
деяких процесів [3, c.435–448; 4, c.222–255].  

На ринку IT-технологій існує велика кількість систем, які можуть здійснювати бізнес-
аналіз, тобто належать до класу Business Intelligence. Кожна із систем має свої підходи, але 
загальний алгоритм дій, зазвичай, наступний [8]: 
1. Визначення доступних даних для побудови звітності. Якщо на підприємстві існує 

підготовлене і працююче сховище даних (СД) для отримання несуперечливих і 
консолідованих даних, тоді завдання спрощується - дані беруться із існуючої вітрини та 
здійснюється безпосереднє звернення до бізнес-аналітичного додатку. Якщо СД відсутнє, 
і дані знаходяться в декількох розрізнених системах, то необхідне проектування і 
побудова вітрини даних зі схемою виду «зірка»  або «сніжинка»  (або декількох,   
залежно від складності даних).  Вітрина може бути реалізована у вигляді таблиць.   
Для цього потрібна постійно працююча СУБД, здатна витримувати досить велику 
кількість запитів.  Також можливий варіант,  коли дані доступні у вигляді OLAP  - тоді, 
зазвичай, ніякого доопрацювання не потрібно, тому це означає, що багатовимірна модель 
даних вже побудована і функціонує.  

2. Побудова моделі даних. Існуючі дані необхідно описати і зв’язати логічні атрибути 
(наприклад, метрики обсягу продажів) з фізичними атрибутами в СУБД або сервері 
OLAP. На основі цих даних будується багатовимірна модель – опис даних в термінах 
фактів, вимірювань, атрибутів вимірювань та ієрархій. 

3. Створення репозиторію. Розроблену модель даних потрібно перенести до репозиторію. 
Розробка проходить в три етапи - імпорт метаданих джерел, побудова бізнес-шару  
і побудова презентаційного шару. Наприклад, з об’єднанням даних із реляційної  
СУБД і OLAP, або об’єднання даних із різними рівнями з декількох СУБД.  
У цих випадках розробник також повинен правильно налаштувати «взаємини»  
між джерелами. Побудова бізнес-шару переважно складається з переносу атрибутів 
фізичного шару, опису ієрархій, вибору типів агрегацій метрик і налаштування джерел 
для логічних таблиць. Презентаційний рівень, зазвичай, є відображенням бізнес-шару, 
іноді поділеного на окремі області (якщо,  наприклад,  необхідно розділити доступ 
користувачів до даних). 

4. Розробка звітів. Після формування сховища та завантаження його на сервер починається 
основна фаза - розробка звітів. Спочатку розробляються окремі аналізи, потім вони 
інтегруються в інформаційні панелі. Зазвичай, кожен розробник працює над своїм 
набором аналізів. 

До ІТ-технологій, які найчастіше використовуються на національному ринку, можна 
віднести такі системи бізнес-аналітики: SQL Server 2012 и SharePoint 2010, Oracle Business 
Intelligence Enterprise Edition, Apache Hadoop, SQL Server 2012 CTP3 для задач бізнес-
аналітики, KPI MONITOR та ін. [8; 9]. 

Особливого значення в бізнес-аналітиці набуває інтелектуальний аналіз даних  
(Data Mining). Це статистичний аналіз великих обсягів історичних даних для виявлення 
знань, у пошуку кореляцій, тенденцій і моделей, які могли залишитися непоміченими.  
У маркетингу, інтелектуальний аналіз даних використовується, щоб зрозуміти поведінку 
покупця, приховані закономірності покупки, зробити маркетингові зусилля більш 
цілеспрямованими, і визначити можливості, які просуватимуть компанію до отримання 
великої частки на ринку. У сфері фінансових послуг, інтелектуальний аналіз даних може 
бути використаний для визначення аномалій, які можуть вказувати на шахрайство або інші 
проблеми безпеки.  

Найбільш популярними системами інтелектуального аналізу даних є: PolyAnalyst, 
WizWhy, Feedforward Neural Network, Elman Neural Network та ін. [4, c.303–316]. 

http://www.itshop.ru/Microsoft-Servernye-programmy/SQL-Server/l2t1f0c433sc68
http://www.itshop.ru/Oracle/l2t1f2c0sc0
http://www.itshop.ru/Oracle/l2t1f2c0sc0
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Кінець минулого сторіччя викликав великий інтерес до систем підтримки прийняття 
рішень (СППР). За допомогою СППР, у якій сконцентровані потужні методи математичного 
моделювання, теорії управління, інформаційних технологій, може здійснюватися вибір 
рішень деяких неструктурованих і слабоструктурованих задач, у тому числі й 
багатокритеріальних. Системи підтримки прийняття рішень, зазвичай, є результатом 
міждисциплінарного дослідження, що враховує теорії баз даних, штучного інтелекту, 
інтерактивних комп’ютерних систем, методів імітаційного моделювання тощо [2, c.48–63].  

Основне призначення СППР полягає у вирішенні наступного комплексу завдань:  
– моніторинг соціально-економічних і фінансових показників з метою контролю і 

комплексного аналізу поточної ситуації на макро- та мікрорівні; 
– аналіз інформації та виявлення тенденцій і закономірностей у накопичуваних даних; 
– прогнозування стану виробничих комплексів, виділення диспропорцій на ринках та 

відповідних точок зростання на підприємстві; 
– аналіз впливу факторів різної природи на ситуацію; 
– системне моделювання соціально-економічного розвитку регіонів на основі комплексу 

взаємопов’язаних імітаційних та оптимізаційних моделей; 
– інформаційно-аналітична підтримка процесу прийняття управлінських рішень, що 

враховує виконання різноманітних розрахунків сценарного та цільового типу і оцінку 
наслідків прийняття рішення. 

Методологічні та технологічні підходи до побудови СППР підприємства засновані на 
тому, що процес прийняття управлінських рішень характеризується високою 
інформативністю і складністю реальних проблем, які постають перед керівниками та 
менеджерами підприємств та необхідністю проведення системного аналізу і 
цілеспрямованих аналітичних досліджень для їх вирішення. Це вимагає узгодження 
прийнятих рішень на всіх рівнях управління підприємством тому являє собою інтерактивний 
процес і враховує низку основних етапів: 
1. Інтеграція даних. Реалізується на основі сховища даних, основною перевагою якого є те, 

що розрізнені дані інтегруються, стають проблемно-орієнтованими, структурованими в 
часі,  що дозволяє досліджувати динамічні тенденції і реалізовувати різного роду 
аналітичні програми. 

2. Інформаційно-аналітична підтримка. Реалізується засобами інтелектуального аналізу 
даних (Data Mining), спектр використовуваних методів яких, залежно від завдання, дуже 
широкий: від просунутих статистичних методик, враховуючи регресійний, кластерний 
аналіз та ін. – до інтелектуальних технологій: генетичні алгоритми, нейромережеві 
технології та ін. [4, c.5–28]. 

3. Візуалізація залежностей знайдених за допомогою OLAP-технологій (On-Line Analytical 
Processing), що формують багатовимірне представлення даних і довільні зрізи 
аналізованих даних за допомогою зручних і красивих графічних оболонок, істотно 
підвищує ефективність діяльності системного аналітика на цьому етапі [8]. 

Сучасні інформаційно-аналітичні системи прийняття рішень, які використовуються в 
управлінні бізнесом загалом мають архітектуру, яка наведена на рис. 2. Такі системи мають 
триланкову web-архітектуру, що забезпечує значні технологічні переваги, а також високу 
продуктивність. Сучасні інформаційно-аналітичні системи прийняття рішень є  
web-додатками, тобто можуть бути розгорнуті з будь-якого web-браузера. OLTP-сервер 
(Cервер даних) забезпечує передачу змінених даних в OLAP-сервер. При цьому, сервер 
даних підтримує роботу як з власною базою даних СППР,  так і з базами даних зовнішніх 
джерел. Фізично інформаційна база зберігається на сервері бази даних, який може 
розташовуватися на одному комп’ютері з сервером даних або на іншому, а також за 
необхідності на кількох інших комп’ютерах. Сервер даних має вбудовані в ядро функції 
фіксування змін записів таблиць бази даних з можливістю перегляду і відкату до минулих 
станів.  OLAP-куб будується в оперативній пам’яті сервера.  У такій архітектурі перебудова 
OLAP-куба даних відбувається тільки за зміненими даними, що забезпечує його високу 
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швидкість. Web-Сервер забезпечує реалізацію призначеного для користувача інтерфейсу 
програми у Web-середовищі [3, c.485–490]. 

Головна перевага, яку надає застосування системи бізнес-аналітики, полягає в більш 
глибокому розумінні бізнесу та всіх його складових: ключових факторів і стратегічних цілей, 
а також критеріїв оцінки ефективності та засобів досягнення успіху. Поєднання неоднакових 
джерел даних і об’єднання інформаційних активів в одне центральне джерело забезпечує 
організації перевагу в точності і послідовності даних. Комплексний перегляд інформації в 
єдиному поданні сприяє прийняттю оптимальних бізнес-рішень. 

Інтеграція бізнес-аналітики та аналізу великих баз даних є непростим завданням. 
Мета розгортання будь-якої інформаційної або аналітичної системи полягає в забезпеченні 
корисності та доступності даних для якомога більшої кількості користувачів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Архітектура інформаційно-аналітичної СППР [9, с.2] 
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Бізнес-аналітика – набір інструментів і процесів, які використовуються, щоб збирати 
та перетворювати дані на важливу інформацію. Впровадження гнучкої, оперативної системи 
бізнес-аналітики дозволяє швидко реагувати на зміну ситуації, знаходити причини змін і 
приймати оперативні та ефективні управлінські рішення. 

Застосування інформаційно-аналітичної СППР дозволяє: 
– аналізувати та контролювати господарську діяльність підприємства; 
– стежити за раціональним і економним використанням матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, зниження 
собівартості продукції, запобігання втратам і непродуктивним витратам; 

– проводити комплексний аналіз та оцінку операційної, фінансово-інвестиційної, 
маркетингової діяльності підприємства і його підрозділів; 

– складати у встановлені строки аналітичні звіти по всіх сферах і підрозділах підприємства; 
– визначати зміст основних прийомів і методів ведення обліку і аналізу, технології 

оброблення оперативної, бухгалтерської та фінансової інформації; 
– забезпечувати керівників, кредиторів, інвесторів, аудиторів, старших менеджерів  

достовірною аналітичною інформацією про діяльність підприємства; 
– розробляти і впроваджувати заходи щодо підвищення прибутковості виробництва та 

реалізації продукції; 
– контролювати хід виконання планових завдань по підприємству; 
– готувати періодичну звітність у визначені терміни та за встановленими формами; 
– виконувати роботи з формування, ведення та зберігання бази даних планово-економічної 

інформації, вносити зміни до довідкової та нормативної інформації, яка використовується 
під час оброблення даних. 

Варто відмітити, що не існує універсального способу впровадження бізнес-аналітики, 
а тим більше «типового» рішення.  Подібно до того,  як є унікальним кожне підприємство зі 
своїми сильними і слабкими сторонами, неповторна і кожна платформа бізнес-аналітики, і 
кожне замовлення на створення звіту або управлінської інформації. 

Програмний продукт або платформа самостійно не можуть перевести бізнес на 
«інтелектуальні рейки». Вони є лише підтримкою критично важливих елементів при 
переході: чітко визначеного набору стратегічних завдань і ясних і загальнодоступних 
показників продуктивності, з якими згодні всі співробітники підприємства.  

Висновки і перспективи подальших розробок. Таким чином, у статті визначено 
сутність елементів та етапів бізнес-аналітики, під час проходження яких, дані 
структуруються з проблемами предметної області, перетворюються в стратегічну 
інформацію за рахунок пошуку тенденцій, що готує основу для центрального етапу 
процедури прийняття рішень – моделювання, що підтримується сучасною технологією 
комп’ютерного моделювання.  

Перспективою застосування сучасних систем бізнес-аналітики у складних процедурах 
оцінки варіантів або в інформативних експериментальних дослідженнях є поєднання 
експериментального підходу комп’ютерного моделювання (імітаційного моделювання) з 
різними аналітичними методами Data Mining (від статистичних методик до експертних та 
інтелектуальних систем), балансовими методами, логістичними підходами, ітераційними 
імітаційно-оптимізаційними обчислювальними процедурами та ін. Методи інтелектуального 
аналізу даних використовуються на різних ітераціях процедури прийняття рішень, на вході 
імітаційні моделі - на етапах аналізу зовнішнього середовища і уточненні внутрішньої 
структури, і на виході - у стратегічному плануванні та оперативному управлінні при 
інтерпретації результатів моделювання та процедурах вибору. 

Динамічні імітаційні моделі виступають як найбільш цінна ланка процесу прийняття 
рішень, дозволяють досліджувати складні, слабоформалізовані соціально-економічні системи в 
динаміці, в умовах невизначеності інформації та дії великої кількості факторів стохастичної 
природи, програвати велику кількість альтернатив, сценаріїв і стратегій розвитку. Побудова 
узагальненої моделі підприємства реалізується на комплексі взаємопов’язаних імітаційних та 
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оптимізаційних моделей з розвиненими динамічними та інформаційними зв’язками між 
моделями всіх рівнів, підтримуваним стратифікованим описом, виконаним CASE-засобами на 
верхньому рівні представлення модельованої системи.  

 
Література 
1. Демиденко М. А. Системи підтримки прийняття рішень: навч. посіб. – Дніпро: 

Національний гірничий університет, 2016. – 104 с. URL: http://nmu.org.ua. 
2. Братушка С. М., Новак С. М., Хайлук С. О. Системи підтримки прийняття рішень:  

навч. посіб. - Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ». - 2010. – 265 с. 
3. Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень: навч. посіб. – К.: КНЕУ,  

2004. – 614 с. 
4. Субботін С. О. Подання і обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки 

прийняття рішень: навч. посіб. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 341 с. 
5. Щавелёв Л. В. Способы аналитической обработки данных для поддержки принятия 

решений. URL: http://infovisor.ivanovo.ru/press/paper04.html. 
6. Клепікова О. А. Сучасний стан і роль інформаційних технологій в управлінні 

підприємством // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – Серія 
«Економіка і менеджмент». – Одеса: МГУ. – 2013. – № 5. – С. 74–77. 

7. Клепікова О. А., Васильєва Т. П. Оцінка ефективності сучасних корпоративних 
інформаційно-аналітичних систем у діяльності телекомунікаційної компанії // 
Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 8. – С. 226–229. 

8. OLAP и Business Intelligence. URL: http://www.olap.ru/home.asp?catId=60&catPage=56. 
9. Офіційний сайт IT-компанії «KPI MONITOR». URL: http://kpi-monitor.ru/about/analytics. 
 
References 
1. Demydenko, M. A. (2016). Decision support systems [Systemy pidtrymky pryiniattia rishen],  

Natsionalnyi hirnychyi universytet, Dnipro, 104 s. URL: http://nmu.org.ua [in Ukrainian] 
2. Bratushka, S. M., Novak S. M., Khailuk S. O. (2010). Decision support systems [Systemy 

pidtrymky pryіniattia rishen], DVNZ «UABS NBU», Sumy, 265 s. [in Ukrainian] 
3. Sytnyk, V. F (2004). Decision support systems [Systemy pidtrymky pryiniattia rishen], KNEU, 

Кyiv, 614 s. [in Ukrainian] 
4. Subbotin, S. O. (2008). Representation and processing of knowledge in artificial intelligence 

systems and decision support [Podannia i obrobka znan u systemakh shtuchnoho intelektu ta 
pidtrymky pryiniattia rishen], ZNTU, Zaporizhzhia, 341 s. [in Ukrainian] 

5. Schavelev, L. V. Methods of analytical data processing for decision support [Sposoby analiticheskoy 
obrabotki dannykh dlya podderzhki prinyatiya resheniy]. URL: http://infovisor.ivanovo.ru/ 
press/paper04.html [in Russian] 

6. Klepikova, O. A. (2013). The modern state and role of information technology in enterprise 
management [Suchasnyi stan i rol informatsiinykh tekhnolohii v upravlinni pidpryiemstvom], 
Naukovyi visnyk mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, Seriia «Ekonomika i 
menedzhment», MHU, Odesa, No. 5, s. 74–77 [in Ukrainian] 

7. Klepikova, O. A., Vasileva, T. P. (2016). Evaluating the effectiveness of modern corporate information 
and analytical systems in the activities of telecommunication company [Otsinka efektyvnosti 
suchasnykh korporatyvnykh informatsiino-analitychnykh system u diialnosti telekomukatsiinoi 
kompanii], Prychornomorski ekonomichni studii, vyp. 8, s. 226–229 [in Ukrainian] 

8. OLAP i Business Intelligence. URL: http://www.olap.ru/home.asp?catId=60&catPage=56. 
9. Official website of IT-company «KPI MONITOR» [Ofitsiinyi sait IT-companii «KPI 

MONITOR»]. URL: http://kpi-monitor.ru/about/analytics [in Ukrainian] 
 
 
 
 

Стаття надійшла до редакції 10.03.2017. 

http://infovisor.ivanovo.ru/press/paper04.html
http://www.olap.ru/home.asp?catId=60&catPage=56
http://www.olap.ru/home.asp?catId=60&catPage=56


Вісник соціально-економічних досліджень, № 1 (62), 2017     ISSN 2313-4569 

 205 

АВТОРИ СТАТЕЙ 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

1. Матусевич К. М. 
          

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії Рівненського 
державного гуманітарного університету, м. Рівне; 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

1. Зарицька І. А.,  
        
        
       Стрельник С. О.   
            
        

к.е.н., старший викладач кафедри міжнародної економіки ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», 
м. Київ; 
к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет ім. В. Гетьмана», м. Київ; 
 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

1. Карпов В. А. к.е.н., професор кафедри економіки та планування бізнесу 
Одеського національного економічного університету, м. Одеса; 

2. Паризький І. В. к.ю.н., доцент кафедри кримінального права, кримінології, 
цивільного та господарського права Національної академії 
управління, м. Київ; 

3. Шевченко Г. М. к.е.н., доцент кафедри управління Сумського державного 
університету, м. Суми; 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

1. Александрова К. І. комерційний директор ТОВ «Гелека-М», м. Одеса; 
2. Бергер В. В.  
 
 

викладач кафедри маркетингу Одеського національного 
економічного університету, м. Одеса; 
 3. Винокурова О. І. к.е.н., здобувач наукового ступеня доктора економічних наук, 
кафедра економіки та планування бізнесу Одеського 
національного економічного університету, м. Одеса; 

4. Грінченко Р. В., 
          
 
       Літвінова В. О. 

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства та організації 
підприємницької діяльності Одеського національного економічного 
університету, м. Одеса; 
к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства та організації 
підприємницької діяльності Одеського національного економічного 
університету, м. Одеса; 

5. Корнієнко О. П.,  
          
 
       Кошара К. А. 

к.е.н., доцент кафедри економіки та організації виробництва 
Національного університету кораблебудування ім. адмірала 
Макарова, м. Миколаїв; 
спеціаліст, кафедра економіки та організації виробництва 
Національного університету кораблебудування ім. адмірала 
Макарова, м. Миколаїв; 

6. Никифоренко В. Г.,  
        
 
       Кравченко В. О.  
 

д.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і 
економіки праці Одеського національного економічного 
університету, м. Одеса; 
к.е.н., професор кафедри менеджменту організацій та 
зовнішньоекономічної діяльності Одеського національного 
економічного університету, м. Одеса; 
 



ISSN 2313-4569     Вісник соціально-економічних досліджень, № 1 (62), 2017     

 206 

7. Орлик О. В.  
 

к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних 
технологій Одеського національного економічного університету, 
м. Одеса; 
 8. Павлоцький В. Я.  

 
старший викладач кафедри туристичного та готельно-
ресторанного бізнесу Одеського національного економічного 
університету, м. Одеса; 
 9. Пудичева Г. О.  к.е.н., викладач кафедри економіки підприємства та організації 
підприємницької діяльності Одеського національного 
економічного університету, м. Одеса; 
 10. Раца О. Б. асистент кафедри економіки та безпеки підприємства 
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, 
м. Чернівці; 

11. Ступак С. М.  
 

к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту організацій  
та зовнішньоекономічної діяльності Одеського національного 
економічного університету, м. Одеса; 

12. Тарасова Ю. А.  
 

к.е.н.,  викладач кафедри економіки підприємства та  
організації підприємницької діяльності Одеського національного 
економічного університету, м. Одеса; 

13. Шкурупська І. О.  к.е.н., викладач кафедри маркетингу, Одеського національного 
економічного університету, м. Одеса; 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ 

1. Арутюнян Р. Р.,  
       
       Арутюнян С. С.  
 

к.е.н.,  доцент кафедри банківської справи Одеського 
національного економічного університету, м. Одеса; 
к.е.н., доцент кафедри фінансового менеджменту та фондового 
ринку Одеського національного економічного університету,  
м. Одеса; 

2. Бутенко В. В.  
 

к.е.н.,  доцент кафедри економіки та моделювання  
ринкових відносин Одеського національного університету  
ім. І. І. Мечникова, м. Одеса; 

3. Гудзь Т. П. 
 

к.е.н.,  доцент кафедри фінансів та банківської справи,   
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі», м. Полтава; 

4. Сирчин О. Л.  
 

к.е.н.,  доцент кафедри банківської справи Одеського 
національного економічного університету, м. Одеса; 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 
ЕКОНОМІЦІ  

1. Клепікова О. А.  к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики та інформа-
ційних технологій Одеського національного політехнічного 
університету, м. Одеса. 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE 
 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ODESSA NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY 
 
 

ВІСНИК  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

SOCIO-ECONOMIC RESEARCH BULLETIN 
 
 

Збірник наукових праць 
 

Collection of scientific works 
 

№ 1 (62) 2017 
 

No. 1 (62) 2017 
 

За загальною редакцією: 
д.е.н., проф. Звєрякова М. І., д.е.н., проф. Ковальова А. І.,  

д.е.н., проф. Балджи М.Д., д.е.н., проф. Дворжака И. та ін. 
 

Edited by: 
Prof. Zveryakov M. I., Prof. Kovalyov A. I., Prof. Baldji M. D., 

 Prof. Jiří Dvořák and others 
 

Підп. до друку 29.03.2017. Формат 84х108/8. 
Папір офсетний. Гарнітура Times New 
Roman. Ум. друк. арк. 24,7. 
Наклад 100 прим. Зам. № 1372. 

Signed to print 29.03.2017. Format 84×108/8. 
Offset paper. Type: Times New Roman. 
Conventional printed sheets 24,7. 
Publication: 100 copies. Order № 1372. 

  
Друкарня «Атлант» ВОІ СОІУ 
65029, м. Одеса, Ольгієвський узвіз, 8 
Тел.: 728-45-71, e-mail: ev_atlant@mail.ru 
Свідоцтво: 23179617 

Publisher «Atlant» 
8, Olhiyivskyy spusk, Odessa, Ukraine, 65029 
Phone: +38 (048) 728-45-71 
e-mail: ev_atlant@mail.ru 
Certificate: 23179617 

 
Свідоцтво про внесення видання видавничої продукції до Державного реєстру видавців, 

виготівників та розповсюджувачів видавничої продукції від 31.08.2009 р., серія ДК № 3564. 
 

Certificate of inclusion edition publishing products in State Register of publishers, distributors  
and manufacturers of printed products dated 31.08.2009. Series DK No. 3564. 


	Abstract. The article analyzes entrepreneurship as a catalyst for the economy development in terms of the prospects for sustainable development. It is justified that development of entrepreneurship in the smart economy is achieved by a comprehensive modernization and innovative updating of business on the basis of a new generation of technologies; providing high value-added, energy efficiency; forming a secure environment and social stability. It is proposed to stimulate entrepreneurship in order to promote stable development of economy by understanding the mechanism of increasing social concerns about the working conditions, social welfare and the environment security and therefore providing the sustainable development strategy.
	Abstract. The article analyzes entrepreneurship as a catalyst for the economy development in terms of the prospects for sustainable development. It is justified that development of entrepreneurship in the smart economy is achieved by a comprehensive modernization and innovative updating of business on the basis of a new generation of technologies; providing high value-added, energy efficiency; forming a secure environment and social stability. It is proposed to stimulate entrepreneurship in order to promote stable development of economy by understanding the mechanism of increasing social concerns about the working conditions, social welfare and the environment security and therefore providing the sustainable development strategy.
	Abstract. The article analyzes entrepreneurship as a catalyst for the economy development in terms of the prospects for sustainable development. It is justified that development of entrepreneurship in the smart economy is achieved by a comprehensive modernization and innovative updating of business on the basis of a new generation of technologies; providing high value-added, energy efficiency; forming a secure environment and social stability. It is proposed to stimulate entrepreneurship in order to promote stable development of economy by understanding the mechanism of increasing social concerns about the working conditions, social welfare and the environment security and therefore providing the sustainable development strategy.
	Innovation and impact – Shared Value Creation



	1. The system of food safety control in METRO [Systema kontroliu bezpechnosti kharchovykh produktiv v METRO]. URL: https://www.metro.ua/about-metro/quality [in Ukrainian]
	Oksana KORNIYENKOPhD in Economics, Associate Professor, Department of Enterprise Economics, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, e-mail: depdean339@gmail.com
	Oksana KORNIYENKOPhD in Economics, Associate Professor, Department of Enterprise Economics, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, e-mail: depdean339@gmail.com
	Oksana KORNIYENKOPhD in Economics, Associate Professor, Department of Enterprise Economics, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, e-mail: depdean339@gmail.com


	7. Gudz, T. P. (2016). Formation of enterprise financial equilibrium: the methodological aspect [Formuvannia finansovoi rivnovahy pidpryiemstva: metodolohichnyi aspekt], Aktualni problemy  ekonomiky, No. 7, pp. 8–15 [in Ukrainian]
	7. Gudz, T. P. (2016). Formation of enterprise financial equilibrium: the methodological aspect [Formuvannia finansovoi rivnovahy pidpryiemstva: metodolohichnyi aspekt], Aktualni problemy  ekonomiky, No. 7, pp. 8–15 [in Ukrainian]
	8. Financial statements of PJSC «Motor Sich» for 01.01.2013–01.10.2016 [Finansova zvitnist PAT «Motor Sich» za period 01.01.2013–01.10.2016]. URL: http://smida.gov.ua/db/participant/ 14307794 [in Ukrainian]


