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сучасна систеМа наглЯду та контролЮ  
над ЯкістЮ аудиторськиХ послуг в украЇні

анотація. у статті розглянуто проблемні питання нагляду та контролю над аудиторською діяльністю, передусім над 
якістю послуг та рівнем відповідальності аудитора за належне виконання своєї роботи, що гостро пронизує весь про-
цес становлення професії незалежного аудитора. Питання необхідності врегулювання якості аудиту розглядається не як 
окреме питання, а як цілісна система, що має охоплювати ринок аудиту у цілому, стосовно необхідності забезпечення 
належних правових гарантій якості аудиту, стан яких нині є незадовільним в україні й потребує глибшого дослідження 
проблеми. також проведено аналіз законодавчого регулювання вітчизняного забезпечення якості аудиту та його відпо-
відності європейському законодавству. виявлено відмінності, врегулювання яких стимулюватиме підвищення якості 
аудиторських послуг.

ключові слова: аудит, аудиторські послуги, аудиторська діяльність, якість аудиту, контроль якості аудиторських 
послуг, незалежність аудитора, відповідальність аудитора.

вступ та постановка проблеми. до аудиту, врахову-
ючи його публічність і відкритість, висуваються підви-
щені вимоги в усьому світі. Процес формування аудитор-
ської діяльності можна було б уважати завершеним, якби 
не складні питання підвищення якості аудиту, які мають 
велике економічне та соціальне значення і набувають усе 
більшої актуальності в сучасних умовах.

серйозну стурбованість нині викликає якість роботи 
більшості вітчизняних й зарубіжних аудиторських фірм 
і корпорацій. це питання піднімається не лише користу-
вачами аудиторських послуг і державними органами, а й 
самими аудиторами, які зацікавлені в стабільному роз-
витку ринку аудиторських послуг, підвищенні престижу 
аудиторської професії, що на даному етапі є рушієм пози-
тивних зрушень щодо поліпшення якості послуг. і тому за 
сучасних умов розвитку аудиторської діяльності питання 
вдосконалення, розвитку та контролю якості таких послуг 
набувають актуальності, адже це, передусім, пов’язано 
з розвитком системи незалежного аудиту, прийняттям 
нового закону україни «Про аудит фінансової звітності 
та аудиторську діяльність» [1], застосуванням Міжнарод-
них стандартів аудиту [4], а також із пошуком поліпшення 
способів забезпечення контролю якості, що має істотне 
значення для аудиторських компаній, державних органів 
та користувачів результатів роботи аудиторів. ураховуючи 
перелічене, існує нагальна потреба у створенні методів 
забезпечення якості, прийомів і способів контролю над 
якістю аудиторських послуг.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-
леми аудиту досліджуються багатьма вченими, але біль-

шість праць присвячено переважно методології аудиту 
та практичним аспектам методики перевірки окремих 
об’єктів, і саме із цих позицій розглядаються проблеми 
підвищення якості аудиту, що є вузькоорієнтованим під-
ходом. значний внесок у вивчення проблеми аудиту, 
прийомів і способів контролю його якості зробили як 
зарубіжні, так і вітчизняні вчені-економісти й науковці, 
серед них зарубіжні – р. адамс, е. аренс, д. лоббек, 
д. робертсон, праці яких формують ґрунтовну базу тео-
рії та практики аудиту, та вітчизняні науковці: в. Бур-
цев, Ю. данилевський, М. Білуха, Я. гончарук, Ю. Піча, 
Ф.Ф. Бутинець, н.і. дорош, і.к. дрозд, г.М. давидов, 
а.г. завгородній, Б.Ф. усач, л.П. кулаковська, а.М. кузь-
мінський, о.а. Петрик, в.і. Подольський, в.с. рудниць-
кий, о.о. савіна, л.в. сотнікова та ін., які зробили ваго-
мий внесок у вдосконалення теоретико-методологічного 
апарату аудиту. у працях зазначених авторів приділено 
достатньо уваги дослідженню контролю над якістю пос-
луг суб’єктів аудиторської діяльності. дослідженню стану 
контролю якості аудиторських послуг в україні присвя-
чено також праці с.Ф. голова, Є.в. Мниха, о.Ю. редька. 
Більшість публікацій носить оглядовий характер та спря-
мована на виділення проблемних питань, пов’язаних із 
формуванням системи контролю якості аудиторських 
послуг в україні. серед останніх досліджень слід відзна-
чити дисертацію о.Ю. редька «Методологія та організа-
ція професійного аудиту в україні. стан та перспективи 
розвитку» [7], де розглянуто елементи підвищення якості 
аудиторських послуг. дослідженням проблем підвищення 
якості аудиторських послуг займалися ще такі вітчизняні 
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дослідники, як в.Ф. Палій та Я.в. соколов. Проте, незва-
жаючи на велику кількість досліджень, існує ще багато 
проблемних питань контролю якості аудиторських послуг. 
усе ще малодослідженими залишаються питання необхід-
ності врегулювання якості аудиту не як окремого питання, 
а як цілісної системи, що має охоплювати ринок аудиту 
у цілому стосовно необхідності забезпечення належних 
правових гарантій якості аудиту, стан яких нині є неза-
довільним в україні і потребує глибшого дослідження 
проблеми. також особливу увагу, на нашу думку, варто 
звернути на ступінь власної незадоволеності роботою 
аудитора, оскільки це залишається недослідженим аспек-
том в аудиторській практиці. а також слід ґрунтовніше 
дослідити сутність поняття «якість аудиторських послуг», 
оскільки чітке його пояснення відсутнє у нормативній базі.

Метою даної роботи є визначення проблем та погли-
блення теоретико-методологічних підходів до вдоскона-
лення організації контролю якості аудиторських послуг 
в україні.

результати дослідження.
Питання нагляду та контролю над аудиторською 

діяльністю не є новим, адже воно виникло ще на початку 
90-х років під час підготовки та прийняття першої редак-
ції закону україни «Про аудиторську діяльність» [2]. 
нині українському аудиту вже більше чверть століття. 
на перший погляд, цього має бути достатньо, але ще 
замало напрацьовано досвіду надання послуг, наукового 
розвитку та дослідження проблемних питань аудиту вза-
галі. незважаючи на те що нині в україні професія ауди-
тора все ще перебуває на стадії становлення, впродовж 
останніх десятиліть у країні спостерігаються позитивні 
тенденції у напрямі розширення ринку аудиторських 
послуг. із моменту прийняття редакції закону україни 
«Про аудиторську діяльність», коли аудит став легалізо-
ваним і обов’язковим, кількість послуг, які може надавати 
клієнтові суб’єкт аудиту в україні, невпинно зростає. 
наприклад, у 2000 р. їхня кількість зросла з чотирьох 
до 47 у 2007 р., тобто майже в 12 разів. аналіз за період 
2006–2010 рр. свідчить, що майже однією й тією ж самою 
чисельністю суб’єктів аудиту виконується все більша 
кількість замовлень. отже, навантаження на аудиторів 
зростає і, відповідно, збільшується дохід. у зв’язку із цим 
посилюється відповідальність аудиторських фірм та при-
ватних аудиторів щодо забезпечення високої якості нада-
них ними послуг.

Єдиного й чіткого визначення терміна «якість ауди-
торських послуг» немає. для його розуміння застосову-
ють такі визначення якості, як «відповідність стандарту», 
«відповідність світовому рівню», «відповідність між-
народній практиці» тощо. Якість аудиторських послуг із 
погляду аудиторської діяльності можна розглядати як їхню 
здатність задовольняти потреби замовника та суспільства 
в отриманні достатнього рівня впевненості у фінансовій 
інформації. олександр редько у статті «Якість аудитор-
ських послуг: філософія та міфологія» [6] описує таку 
кількість критеріїв, які визначає замовник аудиторських 
послуг із метою їх якісного отримання:

1) максимальна точність, обґрунтованість аудитор-
ських висновків та консультацій;

2) установлення аудиторами максимальної кількості 
помилок чи інших невідповідностей, викривлень як 
в обліку та звітності, так і в діяльності у цілому;

3) унеможливлення (після аудиторської перевірки) 
накладення на суб’єкта господарювання штрафних санк-
цій із боку фіскальних перевіряючих;

4) оцінка якості знань та ефективності роботи управ-
лінського персоналу;

5) виявлення фактів шахрайства з боку персоналу;
6) надання консультацій, які б гарантовано безпечно 

сприяли зменшенню розміру сплати податків, зменшенню 
витрат та збільшенню прибутків;

7) запобігання хибним управлінським рішенням;
8) повна лояльність до власників та захист їхніх май-

нових інтересів;
9) терміни та вартість надання послуг, які повинні 

бути мінімальними;
10) повна конфіденційність щодо виявлених недо-

ліків або невідповідностей у роботі замовника та його 
управлінського персоналу, захист інтересів замовника 
в судових органах.

зрозуміло, що за якістю аудиторської діяльності має 
бути законодавчо урегульована система зовнішнього 
контролю, тож має бути визначений контролюючий орган, 
який завжди зобов’язаний діяти так, щоб захищати інте-
реси суспільства та працювати виключно на професійній 
основі, інакше ефективність його роботи буде мінімаль-
ною. аудиторський наглядовий орган повинен установити 
процес постійного контролю не лише аудиторських проце-
дур, а й діяльності аудиторських фірм із метою визначити, 
наскільки суб’єкти аудиторської діяльності дотримуються 
політики контролю якості. він також має бути наділений 
повноваженнями робити застереження, виправляти і кори-
гувати допущені помилки, застосовувати дисциплінарні 
санкції до аудиторів. саме завдяки такій постійній оцінці 
та контролю з боку наглядового органу, а також наявності 
нормативного забезпечення підсилюється незалежність 
аудитора від підприємства, яке він перевіряє.

відповідно до чинного закону україни «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність», відпові-
дальним за здійсненням суспільного нагляду за аудитор-
ською діяльністю є орган суспільного нагляду [1]. він 
складається з ради нагляду за аудиторською діяльністю 
(далі – рада нагляду) та інспекції із забезпечення якості 
(далі – інспекція). до набуття чинності даним законом най-
вищі повноваження щодо регулювання аудиторської діяль-
ності належали аудиторській палаті україни (далі – аПу).

орган суспільного нагляду за аудиторською діяль-
ністю забезпечує:

– реєстрацію аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності (далі – сад);

– упровадження міжнародних стандартів аудиту;
– контроль над атестацією аудиторів та безперервним 

навчанням аудиторів, які здійснюють обов’язковий аудит 
фінансової звітності;

– контроль якості аудиторських послуг сад, які здій-
снюють обов’язковий аудит фінансової звітності;

– дисциплінарне провадження щодо аудиторів та сад, 
які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності;

– застосування стягнень.
контроль якості аудиторських послуг сад, які не 

надають послуги з обов’язкового аудиту фінансової звіт-
ності, здійснюється за їхньою власною ініціативою ауди-
торською палатою україни.

аналіз форм здійснення контролю якості аудитор-
ських послуг із боку ради нагляду, інспекції із забезпе-
чення якості та аПу, враховуючи вимоги закону україни 
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяль-
ність» [1], дає змогу виділити такі правові гарантії якості 
аудиту в україні, які зображено на рис. 1.

незадовільна якість більшості аудиторських переві-
рок спричинена низьким професійним рівнем аудиторів. 
а спричиняє нестачу знань та низьку компетенцію ауди-
тора під час виконання своїх завдань недостатня кіль-
кість методичних розробок з аудиторського контролю. 
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на ринку присутні аудитори, які не внесені в реєстр ауди-
торських фірм і аудиторів україни, але при цьому надають 
послуги. тобто за сьогоднішніх умов в україні відсутній 
належний контроль над аудиторською діяльністю. крім 
того, такі тенденції призводять до зниження рівня кон-
курентоспроможності українських аудиторів порівняно 
з іноземними, які пропонують значно ширший перелік 
послуг. але якість аудиту можна підвищити завдяки при-
йняттю обов’язкових вимог до рівня професійних знань 
та їх постійного вдосконалення. крім того, аудитор нама-
гатиметься уникати ризику порушення правил у роботі, 
якщо знатиме факт існування органів, до повноважень 
яких належить анулювання сертифікату в разі непрофе-
сійної аудиторської роботи, що й має стимулювати вико-
навця до чіткого дотримання аудиторських стандартів. 
для належного виконання своїх обов’язків аудитори пови-
нні добре володіти методикою аудиту, досконало знати 
нормативну базу щодо предмета перевірки та предметну 
галузь досліджень, тому аудитор щоденно має працювати 
над підвищенням своєї кваліфікації.

аудиторська фірма повинна мати достатню кількість 
кваліфікованого персоналу для виконання аудиторських 
завдань. Проте постає інше негативне явище у цьому 
аспекті – брак кваліфікованих аудиторських кадрів, що 
також призводить до зниження якості аудиторських послуг. 
це питання цікавить не лише користувачів аудиторських 
послуг і державні органи, а й самих аудиторів, які зацікав-
лені в стабільному розвитку ринку аудиторських послуг та 
підвищення престижу аудиторської професії.

унаслідок недостатнього регулювання ринку аудитор-
ських послуг вітчизняні аудитори не виконують належних 
їм функцій на відміну від інших країн. Як зазначає у своїй 
праці о.Ю. редько, «практика державного регулювання 
незалежного професійного аудиту не може бути ефек-
тивною за конкретних умов часу та місця впровадження 
аудиту в усі сфери бізнесу. у багатьох регіонах неадек-

ватно низька вартість аудиторських послуг не співвідно-
ситься з потенційною відповідальністю аудитора за їхній 
результат. водночас відзначається тенденція збільшення 
кількості аудиторських фірм, які взагалі протягом року й 
більше не надавали будь-яких професійних послуг, що 
говорить про початок певного зменшення кількості замов-
ників на ринку аудиторських послуг» [5]. цілком погоджу-
ємося з таким твердженням. на нашу думку, такий стан 
ринку свідчить про необхідність упровадження механізмів 
його певного регулювання, перш за все за рахунок установ-
лення мінімального обсягу витрат праці на типові замов-
лення, диференціації вартості послуг залежно від склад-
ності замовлення та ризиків, які присутні; запровадження 
в аудиторську практику страхування професійних ризиків.

Питання страхування – це ще одна невирішена про-
блема для аудиту, адже для підвищення статусу вітчизня-
ного аудиту особливу значущість на сучасному етапі має 
страхування професійної відповідальності аудиторів, яке 
пов’язане з можливістю пред’явлення претензій особам 
за наслідки помилок, допущених аудиторами під час вико-
нання професійних обов’язків. це один із видів захисту 
відповідальності професійної діяльності, передбачений 
ст. 4 закону україни «Про страхування» [3].

Проте перешкодами для запровадження страхування 
професійної відповідальності в нашій країні є високі 
тарифи та неприйнятні умови страхування, необхідність 
судового рішення за страховими випадками, адже факт 
настання страхового випадку визнається після підтвер-
дження його судом, що для аудиторів не завжди прийнятно 
через побоювання втрати клієнтів. також страхуванню 
професійної відповідальності аудитора заважають від-
сутність чіткого уявлення про відповідальність як об’єкт 
страхування, недостатня нормативно-правова база страху-
вання відповідальності. Ми цілком погоджуємося з дум-
кою н.с. Шалімової, що «аудитори повинні визнавати 
свою професійну відповідальність перед суспільством 

рис. 1. правові гарантії забезпечення якості аудиту в україні

Система гарантій якості аудиту в Україні

- затвердження стандартів 
контролю якості аудиту, 
надання впевненості та 
етики;
- затвердження 
національних положень із 
практики аудиту;
- розроблення та прийняття 
додаткових положень, які 
стосуються аудиторської 
діяльності;
- встановлення процедур 
сертифікації аудиторів;
- ведення реєстру 
аудиторських фірм

- встановлення порядку 
подовження чинності 
сертифікату;
- встановлення вимог до 
постійного вдосконалення 
професійних знань 
аудиторів

- проведення зовнішнього 
контролю якості 
аудиторських послуг;
- установлення вимог до 
уповноважених 
контролерів, які можуть 
проводити зовнішній 
контроль якості аудиту;
- застосування стягнень до 
аудиторів за неналежне 
виконання професійних 
обов’язків;
- установлення порядку 
реагування на скарги та 
звернення, які надходять 
із боку юридичних і 
фізичних осіб

Попередній контроль Поточний контроль Подальший контроль
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у цілому, а держава повинна встановлювати певні правові 
гарантії, спрямовані на забезпечення якості аудиторських 
послуг. держава повинна створити та затвердити необхід-
ний механізм, оскільки звичайні замовники аудиторських 
послуг з об’єктивних причин не мають належних знань, 
досвіду для оцінки діяльності аудиторів, крім того вони 
не мають відповідних важелів впливу» [8].

страхування відповідальності аудиторів здійсню-
ється в багатьох державах і найчастіше є обов’язковим. 
оскільки відповідальність аудиторів занадто велика, 
тобто виникає високий ризик аудиторської перевірки, 
то постає проблема страхування аудиторського ризику. 
але, на жаль, обов’язкове страхування професійної від-
повідальності аудиторів та повне і беззаперечне відшко-
дування збитку, нанесеного замовнику аудиту, законодав-
ством україни не передбачене.

висновки. таким чином, забезпечення якості аудитор-
ських послуг і задоволення потреб суспільства є метою 
контролю аудиторської діяльності в україні. але для 
досягнення високого рівня якості аудиторських послуг, 
що є визначальним чинником успішного розвитку вітчиз-
няного аудиту, недостатньо визначити основні напрями 
контролю, необхідно забезпечити їх практичну реаліза-
цію, передусім шляхом удосконалення українського зако-

нодавства з питань регулювання аудиторської діяльності, 
яке б визначило конкретні методи та процедури контролю 
якості аудиту в україні, а також безпосередніх виконавців 
такого контролю. регулярному контролю якості аудитор-
ських послуг повинні підлягати всі аудиторські компанії, 
оскільки такий вид контролю попереджує появу помилок 
у роботі аудитора, поліпшує якість послуг. Поліпшенню 
якості аудиту в україні також сприятиме запровадження 
якісної системи комп’ютеризації аудиту, здійснення 
контролю над рівнем професійної компетентності аудито-
рів, оскільки незадовільна якість більшості аудиторських 
перевірок насамперед спричинена низьким професійним 
рівнем аудиторів. Професійна компетентність аудиторів 
має бути завжди актуальною, тому, досягнувши певного 
рівня внаслідок отримання спеціальної освіти та маючи 
певний досвід роботи за фахом, аудитор повинен збері-
гати та підвищувати рівень професійної компетентності, 
у тому числі шляхом самоосвіти та підвищення кваліфі-
кації у професійній організації. усе це має на меті під-
вищити якість послуг, які надає аудитор. надалі поліп-
шенню якості аудиту в україні сприятиме забезпечення 
реальної професійної незалежності аудитора та запро-
вадження санкцій і покарань аудиторів щодо недостовір-
ності надання аудиторських послуг.
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совреМеннаЯ систеМа надЗора и контролЯ качества  
аудиторскиХ услуг в украине

аннотация. в статье рассмотрены проблемные вопросы надзора и контроля над аудиторской деятельностью, пре-
жде всего за качеством услуг и уровнем ответственности аудитора за надлежащее выполнение своей работы, которые 
остро пронизывают весь процесс становления профессии независимого аудитора. вопрос о необходимости урегулиро-
вания качества аудита рассматривается не как отдельный вопрос, а как целостная система, и должен охватывать рынок 
аудита в целом. также внимание уделено необходимости обеспечения надлежащих правовых гарантий качества аудита, 
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состояние которых в настоящее время является неудовлетворительным в украине и требует более глубокого исследо-
вания проблемы. Проведен анализ законодательного регулирования отечественного качества аудита и его соответствия 
европейскому законодательству. выявлены различия, урегулирование которых будет стимулировать повышение каче-
ства аудиторских услуг.

ключевые слова: аудит, аудиторские услуги, аудиторская деятельность, качество аудита, контроль качества ауди-
торских услуг, независимость аудитора, ответственность аудитора.

MODERN SYSTEM OF SUPERVISION AND QUALITY CONTROL OF AUDIENCE SERVICES IN UKRAINE
Summary. The article discusses the problematic issues of supervision and control over audit activities, first of all – the 

quality of services and the level of responsibility of the auditor for the proper performance of their work, which acutely penetrate 
the entire process of becoming an independent auditor. The issue of the need to regulate the quality of the audit is considered 
not as a separate issue, but as a holistic system, and should cover the audit market as a whole. Attention is also paid to the 
need to ensure proper legal guarantees of audit quality, the state of which is currently unsatisfactory in Ukraine and requires a 
more in-depth study of the problem. Improving the quality of the audit in Ukraine will also be facilitated by the introduction 
of a quality system of computerization of the audit and the control over the level of professional competence of the auditors, 
since, first of all, the poor quality of most audits is caused by the low professional level of auditors. To enhance the status of 
the national audit, the professional liability insurance of auditors is of particular importance at the present stage. Audit liability 
insurance is implemented in many countries and is often mandatory. As the responsibility of the auditors is too large, ie there 
is a high risk of auditing, there is a problem of insurance of audit risk. However, unfortunately, the obligatory insurance of 
professional responsibility of auditors and full and uncontested compensation of the damage inflicted to the client of the audit 
are not provided by the legislation of Ukraine. An analysis of the legislative regulation of the domestic quality of the audit and 
its compliance with European legislation was also carried out. Differences have been identified, the settlement of which will 
stimulate the improvement of the quality of audit services. In order to achieve a high level of quality of audit services, which 
is a determining factor in the successful development of a national audit, it is not enough to define the main areas of control, it 
is necessary to ensure their practical implementation. First and foremost, by improving Ukrainian legislation on the regulation 
of audit activity, which would define specific methods and procedures for quality control of audit in Ukraine, as well as direct 
performers of such control.

Key words: audit, audit services, audit activity, audit quality, quality control of audit services, auditor independence, audi-
tor's responsibility.
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удосконаленнЯ Фінансового регулЮваннЯ  
доШкільноЇ освіти в украЇні

анотація. у роботі пропонується науковий підхід до визначення місця і функції фінансового регулювання дошкільної 
освіти для забезпечення поліпшення освітнього рівня в країні та збалансованого фінансового розподілу ресурсів. на державне 
регулювання системи дошкільної освіти в україні суттєво впливають особливості управління освітою, які залишилися ще від 
радянських часів. зокрема, переважають методи планово-адміністративного розподілу ресурсів; панує принцип відшкодування 
витрат; планування відбувається від досягнутого рівня тільки у розрахунку на поточний фінансовий рік; типовою є дефіцитність 
кошторисів дошкільних навчальних заходів (днз). дослідження показало, що дефіцит державних фінансів на утримання до-
шкільних закладів уповільнює їхній розвиток. наголошено на необхідності перегляду фінансового регулювання даної сфери 
та модернізації методів регулювання для подолання низки проблем і поліпшення ситуації. Проаналізовано досвід передових 
систем регулювання дошкільної освіти в зарубіжних  країнах і можливість запровадження зарубіжного досвіду в україні. 

ключові слова: фінансове регулювання, державне регулювання, дошкільна освіта, днз (дошкільний навчальний зак-
лад), державно-приватне партнерство.

вступ та постановка проблеми. сформований меха-
нізм фінансового забезпечення дошкільної освіти в укра-
їні сьогодні характеризується низькою результативністю; 
форми і методи розподілу бюджетних коштів на надання 
державних послуг у сфері дошкільної освіти не орієнтовані 
на досягнення високої ефективності бюджетних витрат. 
важливість удосконалення методичних підходів для ефек-
тивного фінансування дошкільної освіти, їх теоретична 
і практична значимість, а також недостатнє висвітлення 
у вітчизняній науковій літературі зумовили актуальність 
вибраної теми та необхідність дослідження даної проблеми.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
розвитку освіти, економіки освіти, її фінансування 
в україні розглядали такі українські вчені, як д. Поло-
зенко, ц. огонь, т. Боголіб, о. Маліновська, а. черно-
бай, с. назарко, р. Якубовський. Проте вони працювали 
переважно над проблемами розвитку вищої та середньої 
освіти, тоді як недостатньо уваги приділяється базовому 
освітньому етапу – дошкільному. тож основні питання 
з приводу вдосконалення фінансового механізму управ-
ління цією ланкою залишаються актуальними, дискусій-
ними та потребують дослідження.

Метою даної роботи є наукове обґрунтування пріори-
тетних напрямів удосконалення фінансового регулювання 
дошкільної освіти в контексті вирішення актуальних 
завдань гуманітарного розвитку країни.

результати дослідження.
в україні питання розвитку та фінансового забезпе-

чення дошкільної освіти (до) є пріоритетними напрямами 

державної політики у сфері освіти. однак кризовий стан 
економіки, дефіцит державних ресурсів зумовили функціо-
нування освіти в країні, в тому числі дошкільної, за принци-
пом обмеженості бюджетного фінансування. у результаті 
недоотримання фінансових ресурсів, що виділяються дер-
жавою, застарілості нормативно-правового забезпечення 
та механізмів залучення й використання позабюджетних 
коштів освітня галузь не отримує необхідного розвитку.

джерелами фінансування дошкільного навчального 
закладу є кошти:

• засновника (власника);
• відповідних бюджетів (для державних і комуналь-

них дошкільних навчальних закладів);
• батьків або осіб, які їх замінюють;
• добровільні пожертвування й цільові внески фізич-

них і юридичних осіб;
• інші кошти, не заборонені законодавством україни 

(ст. 37) [1].
в україні досі переважає державне фінансування 

освіти. видатки зведеного бюджету україни на освіту 
в 2000–2019 рр. мали змінну тенденцію. оскільки сучасна 
модель державного регулювання дошкільних навчальних 
закладів в україні залишається практично бюджетною 
та не передбачає існування інших механізмів залучення 
додаткових коштів, які змогли б поліпшити їх сучасний 
стан, уважаємо, що для поліпшення фінансування до 
слід використовувати досвід розвинених країн щодо 
фінансової участі роботодавців у фінансовому забезпе-
ченні послуг у сфері дошкільної освіти.
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для цього доцільно використовувати такий інстру-
мент, як державно-приватне партнерство, стосовно 
надання послуг у сфері дошкільної освіти.

із використанням державно-приватного партнерства 
у сфері дошкільної освіти можуть реалізовувати послуги 
недержавні дошкільні організації та корпоративні 
дошкільні організації. відносно недержавних дошкільних 
організацій може використовуватися такий інструмент, як 
державне соціальне замовлення, що гарантує фінансове 
забезпечення певної частини послуг у сфері дошкільної 
освіти у формі субсидій у розмірі, визначеному за вста-
новленими нормативами фінансування. крім того, недер-
жавним дошкільним організаціям можуть надаватися 
в безоплатне користування приміщення, а також субсидії 
на їх утримання й оснащення.

з огляду на неможливість створення дошкільних органі-
зацій як структурних підрозділів комерційних організацій, 
державно-приватне партнерство може бути використано 
для створення корпоративних дошкільних організацій – 
структурних підрозділів державних або комунальних до. 
Можливе укладання договору державно-приватного парт-
нерства в забезпеченні надання послуг такого структур-
ного підрозділу, що передбачає фінансове забезпечення 
надаваних їм послуг у сфері дошкільної освіти з відповід-
ного бюджету за нормативами фінансування і комерцій-
ною організацією – власником приміщень. Переваги для 
відвідування таких організацій можуть мати діти співро-
бітників такої комерційної організації, однак обов’язково 
повинні бути встановлені квоти і для дітей громадян, які 
не є співробітниками організації. оснащення та облад-
нання приміщень такого структурного підрозділи також 
може здійснюватися на умовах співфінансування сторо-
нами державно-приватного партнерства.

Поява інноваційних процесів супроводжується низ-
кою суперечностей, які мають різне джерело, предметне 
походження і різну складність. головна невідповідність 
розвитку системи освіти – невідповідність старих мето-
дів навчання, виховання та розвитку дітей новим умовам 
життя; друга – суперечність між масою нових відомостей 
і нормами навчально-виховного процесу; третя – негармо-
нійність старого й нового (мається на увазі становлення 
альтернативної освіти, нових типів навчальних закладів). 
з одного боку, необхідність вихователя в оновленні пси-
холого-педагогічних знань, інтерес до передового педа-
гогічного досвіду (наприклад, уведення такого поняття 
як «інклюзивна освіта»), а з іншого – усталені стандарти 
змісту, форм і методів освітньо-виховного процесу також 
живлять педагогічні інновації, викликаючи суперечність 
між можливостями особистості та реальною дійсністю.

незважаючи на низький економічний рівень, україна 
все ж таки може запозичити деякі закордонні тенденції. 
насамперед – запровадження муніципальних денних 
ясел як у великій Британії. заклади відкривають міс-
цеві органи влади для дітей віком від кількох місяців до 
чотирьох-п’яти років. Працюють вони протягом року 
з 8 до 18 години, призначені для виховання дітей батьків 
із невисоким рівнем доходів. Багато дошкільних закла-
дів опираються у своїй роботі на досвід синьїті судзукі 
(«система виховання таланту»), який уважав талант мак-
симальним рівнем розвитку здібностей дитини, а вік до 
шести років – періодом, коли вирішується її доля. Япон-
ська система виховання зорієнтована на раннє виявлення 
задатків і природний розвиток здібностей.

дошкільна освіта у Швейцарії вважається однією 
з найкращих в Європі завдяки своїм традиціям, якості 
викладання та історії дошкільних навчальних закладів. 
тут працювало багато послідовників Марії Монтессорі, 

а також рудольф Штайнер, йоганн Песталоцці. німецькі 
кантони приділяють увагу загальному розвитку дітей, 
а франко-італійські – підготовці дитини до подальшого 
навчання в школах [2].

також нам доступна новація з чехії та словаччини, 
де педагогічні кадри для системи дошкільного навчання 
і виховання готують у вищих навчальних закладах. часто 
їхні керівники працюють вихователями груп дітей. через 
дефіцит місць у дошкільних закладах ми теж можемо 
запровадити цей елемент системи виховання у своїй кра-
їні. а з дошкільною освітою в туреччині наша має багато 
спільного, адже, наприклад, і в нас мета і зміст дошкіль-
ної освіти відповідають загальному спрямуванню націо-
нальної освіти. система дошкільного виховання в туреч-
чині ґрунтується на принципах задоволення потреб як 
індивідуума, так і суспільства, реалізації права на освіту 
і рівність можливостей [3].

із використанням державно-приватного партнер-
ства можуть реалізовувати послуги у сфері дошкільної 
освіти недержавні дошкільні організації та корпоративні 
дошкільні організації. відносно них може використову-
ватися такий інструмент, як державне соціальне замов-
лення, що гарантує фінансове забезпечення певної час-
тини послуг у сфері дошкільної освіти у формі субсидій 
у розмірі, визначеному за встановленими нормативами 
фінансування. крім того, недержавним дошкільним органі-
заціям можуть надаватися в безоплатне користування при-
міщення, а також субсидії на їх утримання й оснащення.

з огляду на неможливість створення дошкільних 
організацій як структурних підрозділів комерційних 
організацій, державно-приватне партнерство може бути 
використано для створення корпоративних дошкільних 
організацій – структурних підрозділів державних або 
комунальних до. Можливе укладання договору дер-
жавно-приватного партнерства в забезпеченні надання 
послуг такого структурного підрозділу, що передбачає 
фінансове забезпечення надаваних їм послуг у сфері 
дошкільної освіти з відповідного бюджету за нормати-
вами фінансування і комерційної організацією – власни-
ком приміщень. Переваги для відвідування таких органі-
зацій можуть мати діти співробітників такої комерційної 
організації, однак обов’язково повинні бути встановлені 
квоти і для дітей громадян, які не є співробітниками 
організації. оснащення та обладнання приміщень такого 
структурного підрозділу також може здійснюватися на 
умовах співфінансування сторонами державно-приват-
ного партнерства.

дослідження довело, що гострий дефіцит фінансових 
коштів на утримання дошкільних навчальних закладів 
призводить не до їхнього розвитку, а лише до виживання. 
одним зі способів удосконалення фінансування дошкіль-
ної освіти в україні є стимулювання розвитку приватного 
сектору дошкільної освіти. Можливість же влаштування 
дітей батьків, які належать до категорій населення із 
середнім і низьким рівнями доходів, доцільно підкріпити 
застосуванням освітніх ваучерів.

досвід розвитку недержавного сектору в системі 
дошкільної освіти, накопичений за кордоном, є для 
україни актуальним у сучасних умовах. так, за даними 
світового банку, у промислово розвинених країнах прі-
оритетними є витрати на обов’язкову шкільну освіту, 
а в структурі витрат частка витрат на дошкільну освіту 
становить від 0,3% (канада, де такі витрати фінансуються 
за рахунок приватних джерел) до 11% (Франція); чехія – 
2%; Швейцарія – 8%; нова зеландія – 90% [4].

на тлі наукової дилеми щодо більшої ефективності 
державного чи приватного секторів економіки на практиці 
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відбувається пошук оптимальних способів їх співпраці 
шляхом організації різноманітних форм державно-при-
ватних партнерств. для дошкільної освіти сьогодні є акту-
альним застосування державно-приватного партнерства 
для створення основних фондів суб’єктами підприємниць-
кої діяльності за рахунок власних і залучених коштів, які 
в подальшому будуть передані у користування дошкільним 
навчальним закладам. державно-приватна взаємодія на 
основі участі в капіталі господарського товариства дає змогу 
зберегти досить високий ступінь державного (комунального) 
контролю над цими організаціями через своїх представників 
в їх органах управління. однією з таких країн, з якою ми б 
могли підтримувати такий зв’язок, є Польща.

даний механізм можна використовувати для під-
тримки і модернізації інфраструктури сфери дошкіль-
ної освіти, реалізації різних освітніх проєктів, упрова-
дження інноваційних освітніх та виховних технологій. 
сьогодні в днз україни вже реалізується міжнародний 
проєкт соціально-фінансової освіти «аФлотот», однак 
також одним із варіантів введення економічної освіти 
в дошкільні заклади було запропоновано пізнавальні про-
грами з ресурсозбереження, скориставшись потенцій-
ними можливостями музейного розвивально-пізнаваль-
ного простору для організації взаємодії дітей та батьків, 
педагогів та родин вихованців, що поки не було активно 
впроваджено в днз україни.

слід також зазначити, що застосування державно-
приватного партнерства спроможне вирішити чимало 
фінансових проблем забезпечення належної експлуатації 
дошкільних начальних закладів. сьогодні чималі кошти, 
що спрямовуються з бюджету на дошкільну освіту, 
витрачаються на утримання обслуговуючого персоналу. 
При цьому формування кількості та складу працівників 
дошкільних навчальних закладів відбувається відповідно 
до єдиних норм, які часто виявляються завищеними порів-
няно з реальними потребами закладів у кадрах. у таких 
умовах використання державно-приватного партнерства 

для забезпечення експлуатації дошкільних навчальних 
закладів призведе до підвищення продуктивності праці, 
а також сприятиме підвищенню якості освітніх послуг. 
з огляду на те, що державно-приватне партнерство, по 
суті, є підприємницькою діяльністю за участю держави, 
воно дає можливість забезпечувати не лише соціальну 
відповідальність бізнесу перед суспільством, а й отриму-
вати від цього стабільний довгостроковий дохід.

висновки. отже, у сфері системи фінансового регулю-
вання дошкільної освіти в україні існують такі недоліки: 
переважають методи планово-адміністративного розподілу 
ресурсів; панує принцип відшкодування витрат; планування 
відбувається від досягнутого рівня тільки у розрахунку на 
поточний фінансовий рік; типовою є дефіцитність кошто-
рисів днз. розвиток приватно-державного партнерства 
в дошкільній освіті регіонів україни відображає пріоритети 
державної політики у сфері освіти і дає змогу вирішувати 
проблеми загальнодоступності дошкільної освіти; сприяє 
вдосконаленню якості освітніх послуг; дає змогу розширю-
вати можливості для батьків вибору дошкільного навчаль-
ного закладу незалежно від форми власності; забезпечує 
інвестиційну привабливість сфери дошкільної освіти для 
представників бізнес-спільноти, індивідуальних підпри-
ємців; дає змогу знижувати інвестиційні ризики вкладень 
у сферу дошкільної освіти; розширює фінансову автономію 
країн-партнерів за рахунок збільшення можливостей залу-
чення додаткових недержавних фінансових коштів; ство-
рює умови для активнішого здійснення закладами освіти 
інноваційної діяльності на комерційній основі за рахунок 
коштів підприємницьких структур. а реформування та 
модернізація дошкільної освіти через призму вітчизняних 
можливостей та реалій дадуть змогу ефективно впроваджу-
вати зміни, не створюючи оманливих ілюзій та ефективно 
застосовуючи наявні ресурси. це допоможе не лише раціо-
нально використовувати надані на освіту кошти, а й контр-
олювати стан довкілля та проводити освітній моніторинг, 
що буде надавати дійсно реальні показники.
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соверШенствование Финансового регулированиЯ  
доШкольного оБраЗованиЯ в украине

аннотация. в работе предложен научный подход к определению места и функции финансового регулирования 
дошкольного образования для обеспечения улучшения образовательного уровня в стране и сбалансированного фи-
нансового распределения ресурсов. на государственное регулирование системы дошкольного образования в украине 
существенно влияют особенности управления образованием, оставшиеся еще с советских времен. в частности, пре-
обладают методы планово-административного распределения ресурсов; господствует принцип возмещения расходов; 
планирование происходит от достигнутого уровня только в расчете на текущий финансовый год; типична недостаточ-
ность смет дошкольных образовательных учреждений (доу). исследование показало, что дефицит государственных 
финансов на содержание дошкольных учреждений замедляет их развитие. акцентировано на необходимости пересмо-
тра финансового регулирования данной сферы и модернизации методов регулирования для преодоления ряда проблем 
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и улучшения ситуации. Проанализирован опыт передовых систем регулирования дошкольного образования в зарубеж-
ных странах и рассмотрена возможность внедрения зарубежного опыта в практике украины.

ключевые слова: финансовое регулирование, государственное регулирование, дошкольное образование, доу (до-
школьное образовательное учреждение), государственно-частное партнерство.

IMPROVEMENT OF FINANCIAL REGULATION OF PRE-SCHOOL EDUCATION IN UKRAINE
Summary. In Ukraine, the issues of development and financial provision of pre-school education are priority directions of 

the state policy in the field of education. However, the crisis of the economy, lack of state resources caused the functioning of 
education in the country, including pre-school, on the principle of limited budgetary funding. As a result of lack of financial 
resources allocated by the state, obsolescence of legal support and mechanisms of receiving and using of funds, the educa-
tional sector does not receive the necessary development. The current mechanism of financial support for pre-school education 
in Ukraine is characterized by low efficiency; forms and methods of allocation of budget funds for the provision of public 
services in the field of pre-school education are not focused on achieving high efficiency of budget expenditures. Methods of 
planning and administrative allocation of resources predominate; the principle of cost recovery rules; planning proceeds from 
the achieved level only in the calculation for the current financial year; typical is the deficit of the estimates of the pre-school 
educational institutions. It is emphasized in the article that the deficit of public finance for the maintenance of pre-school in-
stitutions slows down their development. The paper proposes a scientific approach to determining the place and function of 
financial regulation of pre-school education to improve the educational level in the country and the balanced financial distribu-
tion of resources. In this regard, it is advisable to use such a tool of regulation as a public-private partnership for the provision 
of pre-school education services. Using public-private partnerships, non-governmental preschool organizations and corporate 
preschool organizations can provide services in the field of preschool education. This paper highlights the need to review fi-
nancial regulation in this area and modernize regulatory methods to overcome a number of problems and improve the situation. 
The article analyses the experience of advanced systems of regulation of pre-school education in foreign countries as well and 
the possibility of introducing foreign experience in the practice of Ukraine.

Key words: financial regulation, state regulation, pre-school education, pre-school educational institutions, public-private 
partnership.
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порівнЯннЯ Методів короткострокового прогноЗуваннЯ 
длЯ спадного вироБничого процесу

анотація. роботу присвячено дослідженню та порівнянню методів короткострокового планування та прогнозуван-
ня. за основу розрахунків прийнято дані підприємства, яке характеризується спадним процесом виробництва, тобто 
функція доходу підприємства має спадний характер у часовому вимірі. Функція витрат, яка є базовою для проведеного 
дослідження, також спадає, але меншими темпами порівняно з функцією доходу. оптимізація управління підприємства-
ми у цілому та планування окремих операційних періодів, як правило, спираються на використання економіко-мате-
матичного моделювання та прогнозування змін показників виробничих процесів. Прогноз завжди є багатоваріантним 
і пропонує кілька альтернативних рішень, тому на основі наведених даних побудовано мультиплікативну економетрич-
ну модель динаміки часового ряду та пропорційну прогнозну модель на один період уперед. обчислено та порівняно 
похибки прогнозів моделей. вагомою умовою цього дослідження стала наявність невеликої кількості даних спостере-
жень часового ряду (менше 12), що у кожному разі відображається на точності розрахунків.

ключові слова: економетрична модель, мультиплікативна модель, авторегресійне рівняння, автокореляційна функ-
ція, просторово-часові ряди.

вступ та постановка проблеми. Моделювання кож-
ного виробничого процесу завжди базується на якомога 
точнішому, якісному, достовірному прогнозі витрат підпри-
ємства на майбутній операційний період. Прогноз виступає 
основою прийняття планових рішень. План і прогноз – це дві 
стадії планування, які взаємно доповнюють одна одну [1]. 
Прогноз у своїх об’єктах та завданнях визначається потре-
бами складання планів і зумовлює їх. кожен план є одно-
варіантним. Прогноз завжди багатоваріантний і пропонує 
кілька альтернативних рішень [2]. з усієї множини підходів 
до прогнозування найбільше розповсюдження отримали 
методи експертних оцінок, методи обробки просторових, 
часових, просторово-часових сукупностей, методи ситу-
аційного аналізу [3; 4, с. 164]. Як правило, для обґрунту-
вання та визначення рівня різних планових показників 
застосовують метод «від досягнутого рівня», тобто балан-
совий метод, який побудовано на пропорційному методі 
прогнозування. Прогнозування основних операційних 
показників (наприклад, витрат) вимагає знаходження та 
ідентифікації методів і моделей, які за відомими вибірками 
даних надають найкращий за обраним критерієм результат. 
у цій роботі використано прогнозний пропорційний метод, 
в основі якого лежить коригування поточного статистич-
ного показника на темпи змінення базового показника, що 
зумовлено використанням у дослідженні даних балансової 
звітності підприємств, і метод побудови економетричних 
моделей динаміки часових рядів, що зумовлено наявністю 
трендової, циклічної, сезонної та випадкової компонент 
у функціях показників витрат. економетричні моделі дина-
міки часових рядів, своєю чергою, спираються на методи 
автокореляційного й реґресійного аналізу. зауважимо, що 
поняття точності прогнозу трактується через статистичні 
характеристики. Практичним критерієм, зокрема, мають 
слугувати похибки прогнозу за вибраними моделями, які, 
серед іншого, враховують вибіркову дисперсію відхилень 
реальних значень показників від прогнозованих.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дженню означеного завдання присвячено роботи вітчиз-
няних (л.в. антонова, і.о. Бланк, н.Є. Бойцун, о.с. вент-

цель, в.в. ковальов, л.і. лопатников, о.о. ляховець, 
о.М. Марюта та ін.) та іноземних (г. Мінцберг, дж. куїн, 
с. гошал, джеймс к. ван хорн, джон М. вахович-мол., 
е. хелферт) учених. найбільша увага у цих роботах при-
діляється короткостроковому плануванню і прогнозу-
ванню та поєднанню системи планування в єдине ціле 
з організаційною структурою підприємства [2, с. 224].

Метою даної роботи є порівняння існуючих методів 
короткострокового прогнозування, а саме пропорційного 
методу та методу побудови економетричної моделі часо-
вих рядів показників, для спадного виробничого процесу.

результати дослідження.
Функції витрат підприємств мають зростаючий 

характер, спадний характер чи змальовують періодич-
ний виробничий процес, який місить сезонні та циклічні 
коливання [5, с. 72]. спадний процес виробництва при-
вертає увагу своєю наближеністю до певного кризового 
стану підприємства, де він спостерігається. для стабіліза-
ції економічного стану підприємства важливою є точність 
прогнозу основних виробничих показників на майбутній 
операційний період.

розглянемо метод побудови економетричних моделей 
динаміки часових рядів показників. дискретний часовий 
ряд статистичних показників роботи підприємства роз-
глядається як послідовність значень y1, y2,…, yn в момент 
часу t, тобто yt (t=1,2,…, n) [6, с. 159]. часовий ряд також 
можна представити в такому вигляді: y xt t t= +ε ,

де: xt – детермінована випадкова компонента процесу; 
εt – стохастична випадкова компонента процесу.

за наявності в часовому ряді тенденції та циклічних 
коливань має місце автокореляційна залежність рівнів 
ряду [7, c. 106]. коефіцієнти кореляції оцінюються за фор-
мулою [8]:

r x x y y
x x y y

xy

cp cp

cp cp
=

− ⋅ −

− ⋅ −

Σ

Σ Σ

( ) ( )

( ) ( )2 2
                   (1)

розрахунком коефіцієнтів автокореляції різних рівнів 
ряду будується автокореляційна функція, яка допомагає 
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виявити в часовому ряді наявність чи відсутність трендової 
компоненти. коли найбільш високим є автокореляційний 
коефіцієнт першого порядку, то ряд містить тільки тенден-
цію. Якщо найбільш високим є коефіцієнт автокореляції 
порядку і, то ряд містить циклічні коливання з періодич-
ністю в і моментів часу. утому разі коли жоден із коефіці-
єнтів автокореляції не є значущим, то ряд може не містить 
тенденції або ряд містить сильну нелінійну тенденцію. 
чим сильніше виражена нелінійна тенденція у часовому 
ряді, тим більше різняться розраховані коефіцієнти.

далі відбувається аналітичне вирівнювання часового 
ряду, тобто побудова аналітичної функції, що характе-
ризує залежність рівнів ряду від часу або тренду. для її 
формалізації найчастіше використовуються такі функ-
ції [7, с. 110]: лінійний тренд: y a b tt = + ⋅ ; гіпербола: 

y a b
tt = + ; експоненційний тренд: y et

a b t= + ⋅ ; тренд 

у формі степеневої функції: y a tt
b= ⋅ ; парабола другого та 

більш високого порядку: y a b t b t b tt k
k= + ⋅ + ⋅ + + ⋅1 2

2 ... . 
Параметри кожного з трендів визначаються методом най-
менших квадратів, де залежна змінна – y, а незалежна – 
t=і=1,2,…, n.. найчастіше вибирається рівняння тренду 
з максимальним коефіцієнтом детермінації R2.

за зростання чи спадання амплітуди сезонних коли-
вань будується мультиплікативна модель динаміки часо-
вих рядів. Мультиплікативна економетрична модель 
представляється як добуток трендової Т, сезонної S та 
випадкової Е компонент:

Y T S E= ⋅ ⋅                                   (2)
Після розрахунку значень центрованих ковзких серед-

ніх Yіц на їх основі будуються рівняння тренду Т та за 
допомогою коефіцієнта детермінації вибирається тип 
тренду і відповідне йому рівняння, на основі якого обчис-
люються значення Т [7, с. 104].

оцінка значень циклічного складника С:

C
Y
Тi
iц

i

= .                                    (3)

оцінка впливу сезонного та випадкового складників:

S E
Y

Yiцt t
i⋅ = .                                (4)

тоді сезонний складник S розраховується так:
у кожному макроперіоді (циклі) знаходиться сума зна-

чень Si∙Ei без урахування максимального та мінімального 
значень:

S E S E S E S Ei
i

n

i ij ij ij ij
j

m

ij ij
= =
∑ ∑⋅ = ⋅ − ⋅ − ⋅
1 1

max min ,    (5)

де іє[1; n] – кількість макроперіодів (циклів), jє[1; m] – 
кількість періодів (кроків) у циклі.

далі обчислюється оцінка модифікованого середнього 
значення сезонної компоненти:

S
S E

ni
cp

i i
i

n

=
⋅

=
∑

1 .                             (6)

у мультиплікативній моделі сума значень сезонного 
складника за всіма макроперіодами (циклами) повинна 
дорівнювати кількості періодів у циклі, тому що сезонні 
впливи за цикл взаємно погашаються.

коригуючий коефіцієнт:

 
k n

Si
cp

i

n=

=
∑

1

.                                 (7)

скориговані модифіковані середні сезонного склад-
ника:

S k Si i
cp= ⋅ .                                 (8)

оцінка значень випадкового складника:

E
S E
Si
i i

i

=
⋅

.                                (9)

абсолютні похибки:
E Y T C S Y Yi i i i i i іц

' = − ⋅ ⋅ = − .                (10)
оцінка якості й адитивної і мультиплікативної моделі:
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де Y
Y

ni
cp

i
i

n

= =
∑

1  – середнє значення рівнів ряду.

Прогнозне значення Yі у мультиплікативній моделі 
дорівнює: Y T S E= ⋅ ⋅ .

звернемося також до пропорційного прогнозного 
методу [9, с. 260]. на основі темпу зростання обраного 
показника D перераховуються інші показники балансу. 
таким чином, розраховане прогнозне значення витрат на 
період і+1:

Z
D
D

Zi
i

i
i+

−

= ⋅1
1

'                                (12)

дослідимо функцію витрат Zi=Yi, яка характеризує 
спадне виробництво [5, с. 83] (табл. 1) та проаналізуємо 
її прогнозні значення, отримані на основі розрахунків за 
допомогою економетричних моделей динаміки часових 
рядів та на основі пропорційного методу прогнозування. 
Порівняємо отримані результати та звернемо увагу на 
похибки прогнозу.

Функція Zi є спадною, має місце скорочення вироб-
ництва. на графіку функції (рис. 1) не спостерігається 
постійна амплітуда коливань значень функції від матспо-
дівання. це свідчить про те, що сезонна компонента не 
є однаковою для різних періодів спостереження. тобто 
доречно будувати мультиплікативну економетричну 
модель. також розрахуємо прогнозні значення витрат на 
наступний операційний період за пропорційним методом 
та порівняємо результати обох прогнозів.

за графіком автокореляційної функції можна зробити 
висновок, що часовий ряд містить коливання періодич-
ністю 4 інтервали (r2 – r6) (рис. 2, 3). тісна кореляція 
коефіцієнтів r1, r2, r3 (1,000; 0,992; 0,997) свідчить про 
наявність лінійного тренда, але розглянемо декілька варі-
антів рівнянь тренда, які побудуємо після вирівнювання 
часового ряду методом ковзкої середньої (інтервал роз-
рахунку – 4) та обчислимо центровану ковзку середню. 
значення центрованої ковзкої середньої є фактичними 
даними для побудови рівнянь можливих трендів та від-
повідних коефіцієнтів детермінації (табл. 2). наявність 
лінійного тренда доводять високі коефіцієнти автокоре-
ляції першого та другого рівнів, і коефіцієнт детерміна-
ції поліноміального тренда є максимальним (R² = 0,995). 
але економічні процеси вкрай рідко розвиваються в часі 
як параболічні функції другого та більш високого рівнів. 
окрім того, такі тенденції потребують великої кількості 
значущих цифр після коми під час розрахунків. тому 
вибираємо експоненційний тренд (R² = 0,974).

Після застосування у формулі експоненційного тренда 
відповідних значень t отримані результати занесено 
у стовпчик Ti (табл. 1). у цьому разі часовий ряд містить 
замало даних, що заважає визначенню оцінок сезонної 
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таблиця 1
оцінювання параметрів економетричної прогнозної моделі за функцією витрат (спадне виробництво)

(t) t=i Yi=Zi (100000 у. о.) ri ȳi ȳi' Тi Ĉt ŜiÊi Ŝi Êi Êi' Ei'2

4 1 14,200 1,000 14,200
1 2 14,000 0,992 13,967 14,083 13,665 1,031 0,994 1,000 0,994 –0,083 0,007
2 3 13,700 0,970 13,500 13,733 12,792 1,074 0,998 1,000 0,998 –0,033 0,001
3 4 12,800 0,953 12,767 13,133 11,975 1,097 0,975 1,000 0,975 –0,333 0,111
4 5 11,800 0,944 11,817 12,292 11,210 1,096 0,960 1,000 0,960 –0,492 0,242
1 6 10,850 0,995 10,850 11,333 10,494 1,080 0,957 1,000 0,957 –0,483 0,234
2 7 9,900 1,000 9,883 10,367 9,824 1,055 0,955 1,000 0,955 –0,467 0,218
3 8 8,900 9,400 9,642 9,196 1,048 0,923 1,000 0,923 –0,742 0,550
4 9 8,873 прогнозне значення 8.609 1.031 1,000

тут: (t) – цикл; t – інтервал; Yi – значення функції витрат; ri – значення автокореляційної функції; ȳi – ковзка середня; ȳi' – центрована ковзка 
середня; Ti=y=15,593e–0,066x – рівняння тренда; Ĉt=ȳi'/Тi – оцінка значень циклічної складової; ŜiÊi=Yi/ȳi' – оцінка значень сезонного та випад-
кового складників; Ŝi – оцінка значень сезонного складника; Êi=(ŜiÊi)/Ŝi – оцінка значень випадкового складника; Êi'=Yi–TiĈtŜi=(Yi–ȳ'Ŝi) – абсо-
лютна похибка; Êi'2 – квадрат абсолютної похибки; Z8 – отримане прогнозне значення функції витрат.
Джерело: розраховано автором на основі [5, с. 83]
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рис. 1. графік функції Zi. спадне виробництво
Джерело: побудовано автором на основі [5, с. 83]
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рис. 2. графік автокореляційної функції ri. спадне виробництво
Джерело: побудовано автором на основі [5, с. 83]
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рис. 3. графік центрованої ковзкої середньої функції витрат.  
побудова лінії тренда та автореґресійного рівняння. спадне виробництво

Джерело: побудовано автором на основі [5, с. 83]
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компоненти, хоча її наявність не можна заперечувати. 
тому запропоновано вважати всі скориговані модифі-
ковані середні Si =1 , що означає відсутність сезонного 
складника в економетричній моделі для кількості точок 
спостереження – 8. оцінка значень випадкового склад-
ника проводиться за значеннями стовпчика: Ei. абсо-
лютна похибка для кожного рівня ряду: Eiʹ = Yi – Ti ∙ Ci ∙ Si.

суми квадратів абсолютних похибок та квадратів 
відхилень рівнів ряду від прогнозних рівнів для спадної 
функції витрат за розрахунками становлять:

( ) ,'Ei
2 1 362= ,    ( ) ,∑ − =Y Yi i

2 24 281 .
Похибка прогнозу за мультиплікативною економе-

тричною моделлю за наведеною формулою є невеликою 
та дорівнює 5,611%:

Ri

Eii

n

Yi Yi
cp

i

n= =
∑

−
=
∑

⋅ = ⋅ =
( ' )

( )
% ,

,
% , %

2
1

2
1

100 1 362
24 281

100 5 611

Мультиплікативна економетрична модель часо-
вого ряду, що відображає спадне виробництво, пояснює 
94,389% загальної варіації рівнів часового ряду функції 
витрат. це є високим відсотковим прогнозним значенням. 
оцінка якості моделі:

Rя
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Прогнозне значення витрат наступного операційного 
періоду 9 становитиме:
Z T C S9 9 2 4 8 609 1 031 1 000 8 873 100000= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅, , , ,  у. о.

задля порівняння з результатами прогнозування на 
основі пропорційного методу для кожного прогнозу розра-
хуємо середню відносну похибку оцінки прогнозу [6, с. 182].

ma n
Yi Yi
Yii

n
=

−

=
∑ ⋅|

'
'

% |1
1

100 ,

де Yi – Фактичне значення витрат за період: 
Y8 8 900 100000= ⋅,  у. о.;

Yi′ – Прогнозне значення витрат за період: 
Y8 9 642 100000' ,= ⋅  у. о.

оскільки прогноз розраховано на один період уперед, 
відносну похибку розрахунків можна оцінювати тільки за 
результатами порівняння фактичного та прогнозного зна-
чень наданого останнього рівня ряду 7:

ma
Y Y

Y
=

−
⋅ =

−
⋅ =|

'

' % | | , ,
,

% | , %8 8

8
100 8 900 9 642

9 642
100 7 692

за пропорційним методом прогнозування маємо такі 
обчислені показники спадного процесу (табл. 3).

відношення 
Di
Di−1

 – темп змінення показників на кож-

ний наступний період. тоді прогнозне значення витрат:

 Z
D

D
Z9

8

7
8

9 00
10 000

8 900 0 900 8 900 8 010 100000' ,
,

, , , ,= ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅

Z
D

D
Z9

8

7
8

9 00
10 000

8 900 0 900 8 900 8 010 100000' ,
,

, , , ,= ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ у. о.
для обчислення похибок розрахунків звернемося 

до формул, які використані в мультиплікативній моделі. 
Похибка прогнозу за пропорційною моделлю дорівнює 
1,893% і є незначною:
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Eii

n
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24 094

100 1 893

Прогнозна модель, що відображає виробництво, що ско-
рочується, яка побудована за пропорційним методом, пояс-
нює 98,107% загальної зміни значень функції витрат у часі, 
що є вищим прогнозним значенням порівняно з мультиплі-
кативною економетричною моделлю. оцінка якості моделі:
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таблиця 2 
рівняння трендів, коефіцієнти детермінації (спадне виробництво) 

тип тренда рівняння тренда, коефіцієнт детермінації
лінійний y = –0,7807x + 15,206 R² = 0,9841
логарифмічний y = –2,292ln(x) + 14,874 R² = 0,8522
Поліноміальний y = –0,0469x2 – 0,4053x + 14,643 R² = 0,9948
експоненційний y = 15,593e–0,066x R² = 0,9736
степеневий y = 15,119x–0,191 R² = 0,8228

Джерело: розраховано автором на основі [5, с. 83]

таблиця 3 
оцінювання прогнозних значень функції витрат за пропорційним методом (спадне виробництво)

ti
Yi=Zi (100000 

у. о.) Di Di/Di–1 Zi' Ei(Z)=Yi–Zi' Ei
2(Z) (Zi–Zi')/Zi'

1 14,200 14,500
2 14,000 14,200 0,979 14,200 –0,200 0,040 –0,014
3 13,700 13,900 0,979 13,710 –0,010 0,000 –0,001
4 12,800 13,000 0,935 13,411 –0,611 0,373 –0,046
5 11,800 12,000 0,923 11,971 –0,171 0,029 –0,014
6 10,850 11,000 0,917 10,892 –0,042 0,002 –0,004
7 9,900 10,000 0,909 9,946 –0,046 0,002 –0,005
8 8,900 9,000 0,900 9,000 –0,100 0,010 –0,011
9 прогнозне значення 8,010 |Σ(Zi–Zi')/Zi′| 0,094

тут: ti – номер інтервалу; Yi=Zi – значення функції витрат; Di – значення функції доходу від реалізації продукції: Di/Di–1 – темп зростання показ-
ників; Zi' – прогнозні значення функції витрат; Ei(Z)=Yi–Zi' – абсолютна похибка; Ei

2(Z) – квадрат абсолютної похибки; |(Zi–Zi')/Zi'| – модуль 
відносної похибки; Z8 – отримане прогнозне значення функції витрат.
Джерело: розраховано автором на основі [5, с. 83]
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таблиця 4
Характеристики економетричної та пропорційної прогнозних моделей (спадне виробництво)

показник Zi–1  
(100000 у.о.)

Zi  
(100000 у.о.)

Zi+1′  
(100000 у.о.)

похибка 
прогнозу R

оцінка якості 
моделі R2

середня відносна 
похибка ma

Мультиплікативна модель 9,900 8,900 8,873 5,611% 0,943 (94,389%) 7,692%
Пропорційна модель 9,900 8,900 8,010 1,893% 0,981 (98,107%) 1,347%

Zi+1 – прогнозні значення витрат періоду i+1.
Джерело: розраховано автором на основі [5, с. 83]

середня відносна похибка оцінки прогнозу [6, с. 182] 
для спадного процесу буде від’ємною, тому розрахуємо її 
модуль:

ma n
Yi Yi
Yii

n
=

−

=
∑ ⋅ = ⋅ − ⋅ =|

'
'

% | | ( , ) % | , %1
1

100 1
7

0 094 100 1 347

зведемо отримані дані так (табл. 4).
висновки. у розглянутому варіанті спадного вироб-

ничого процесу показник похибки прогнозу для пропо-
рційного методу прогнозування менший, аніж в економе-
тричній моделі, середня відносна похибка прогнозування 
також у рази менша. оцінка якості моделі, розрахована 
за пропорційним методом, є більш високою. Прогнозні 

значення витрат за обома моделями логічно вкладаються 
у вже існуючий часовий ряд, хоча пропорційна модель 
надає вищий темп змінення показника. Мультиплікативна 
економетрична модель потребує певного ряду точок, 
значень витрат за періоди, кількість яких повинна бути 
достатньо великою, тому пропорційному методу нале-
жить певна перевага, тому що для побудови прогнозних 
значень на майбутній операційний період потрібні дві 
дискретних величини, значення витрат за два минулі пері-
оди. за наведеними розрахунками й порівняннями можна 
зробити висновок про доцільність використання обох 
методів для прогнозування обсягу витрат на один опера-
ційний період уперед.
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сравнение Методов краткосрочного прогноЗированиЯ  
длЯ уБЫваЮЩего проиЗводственного процеса

аннотация. работа посвящена исследованию и сравнению методов краткосрочного планирования и прогнозиро-
вания. основою оценивания являются данные предприятий, которые характеризуются убывающим процессом произ-
водства, т. е. функция дохода предприятия имеет во времени убывающий характер. Функция затрат, которая является 
базовой для данного исследования, также убывает, как и функция дохода. оптимизация управления предприятиями 
в целом и планирование отдельных операционных периодов, как правило, опираются на экономико-математическое 
моделирование и прогнозирование изменения показателей производственных процессов. Прогноз всегда является 
многовариантным и предлагает несколько альтернативных решений, поэтому на основе приведенных в работе данных 
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построены мультипликативная эконометрическая модель динамики часовых рядов и пропорциональная прогнозная 
модель на один период вперед. оценены и сравнены ошибки прогнозов моделей. важное условие исследования – не-
большое количество данных наблюдений временного ряда (меньше 12), что в каждом случае отображается на резуль-
татах исследования.

ключевые слова: эконометрическая модель, мультипликативная модель, авторегрессионное уравнение, автокорре-
ляцияонная функция, пространственно-временные ряды.

JUXTAPOSITION OF SHORT-TERM PROGNOSTICATION METHODS  
FOR DECREASING INDUSTRIAL PROCESSES

Summary. The present work is dedicated to the investigation into the issue of short-term forecasting and prognostication 
methods, along with their juxtaposition. The methods applied include: dialectical method, observation method, critical and con-
trastive analysis and synthesis method. The research also has two more methods examined, first implying creation of economet-
ric models of time series dynamics and second being proportional predictive method. The calculations are based on figures of a 
firm distinguished by its decreasing production process. This means that the firm’s income function has decreasing character in 
time measurement. The expenditure function that is basic for the research conducted appears decreasing as well, but at a slower 
tempo than the income function. As a rule, optimization of firms’ management at large and individual operational periods plan-
ning both rest on appliance of econometric modeling and prognostication of changes in industrial processes’ figures. Forecast 
always turns multichoice and thus suggesting several alternative solutions. This is why the multiplicative econometric model 
of the time series dynamics as well as proportional predictive model for a single period in advance is being formed on the basis 
of the aforementioned figures. Hereupon, the errors of models’ calculation are being computed and compared. The essential 
condition for conduct of this research proves to be the availability of a low number of time series observations data (up to 12), 
which obstructs the precision of calculations in each case under consideration. The research held has demonstrated that the error 
rate for a model formed via proportional method of prognostication recedes the one of regression autocorrelation model, with 
the mean relative error’s value significantly shifting downwards as well. In the meanwhile, it is the regression autocorrelation 
model that better reflects the cumulative variation of expenditure function’s time series levels for preceding periods. In this case 
a model’s quality rating also turns of rather high predictive value. Both models imply calculations of expenditures predictive 
values that logically fit with the existing time series, whereas the proportional model lends higher tempo of the rate’s increase. 
Furthermore, the research has proved that the proportional method holds a certain advantage, since here prognostication requires 
only two discrete quantities being expenditure values of two preceding periods. At the same time, the multiplicative model re-
quires a sequential series of points marking the expenditure values for periods at an advisable number of over 12.

Key words: econometric model, multiplicative model, autoregression equation, autocorrelation function, space-time series.
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управліннЯ підприЄМстваМи ФарМацевтичноЇ галуЗі  
на основі логістичниХ підХодів

анотація. у статті досліджено проблеми стратегічного управління підприємствами фармацевтичної галузі. ви-
значено переваги стратегічного аналізу та наголошено  на необхідності їх системного використання на підприємстві. 
запропоновано впровадження концепції збалансованої оцінної відомості для підприємств фармацевтичної галузі, яка 
дає змогу оцінити підприємство з чотирьох різних поглядів: покупців, компанії, новаторства і навчання та акціонерів. 
наведено значення стратегічного планування та його «пастки». розроблено схему планування виробництво на базі про-
цесного підходу. обґрунтовано для аналізу продажів застосування авс-аналізу, який дає змогу правильно сформувати 
групи товарів, які приносять найбільшу виручку та прибуток, а також уникнути перенасичення асортименту товарів, 
які мають низькі націнку та прибуток.

ключові слова: логістика, фармацевтика, авс-аналіз, процесний підхід, планування.

вступ та постановка проблеми. управління фарма-
цевтичним підприємством на основі стратегічного плану-
вання й маркетингу зайняло провідне місце в діяльності 
українських фармацевтичних компаній. це стало резуль-
татом еволюційних змін філософії їхнього бізнесу, які 
відбулися в умовах швидкого розвитку українського фар-
мацевтичного ринку. Фармацевтична продукція має низку 
особливостей через високу споживчу цінність і через те, 
що є елементом системи надання медичної допомоги. 
розроблення основ стратегічного управління на фарма-
цевтичному ринку вимагає перегляду й адаптації загаль-
них положень теорії відповідно до галузевої специфіки. 
у сучасних умовах трансформаційної економіки україни 
і загострення конкуренції виникає необхідність усебічної 
перебудови й удосконалення діяльності фармацевтичних 
підприємств на засадах логістики як одного з найважли-
віших чинників підвищення їхньої конкурентоспромож-
ності, що може стати предметом подальших досліджень.

аналіз останніх досліджень і публікацій. у сучас-
ній літературі багато вчених приділяють увагу питанню 
актуальності управління фармацевтичним підприєм-
ством із погляду логістики, серед яких – і.о. акулова [1], 
Б.П. громовик [3], Є.в. крикавський [5], о.в. Посилкіна, 
о.Ю. горбунова, Ю.Є. новицька [6] та багато інших. але 
низка питань щодо концепції управління потоковими про-
цесами на підприємствах фармацевтичної галузі харків-
ської області ще не досліджено. Поряд із тим, що даній про-
блемі приділяється багато уваги науковців, у практичній 
діяльності управління фармацевтичними підприємствами 
на основі логістичних підходів підлягає вдосконаленню, 

що сприятиме підвищенню їхньої конкурентоспромож-
ності як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринках.

Метою даної роботи є обґрунтування доцільності 
управління підприємствами фармацевтичної галузі на 
основі логістичних підходів.

результати дослідження.
сьогодні логістику доцільно розглядати як сучасну 

стратегію підприємств, яка реалізується з метою прогре-
сивного розширення ринку, забезпечення ресурсозбере-
ження. Практика показує, що на більшості підприємствах 
фармацевтичної галузі склалося зневажливе ставлення до 
стратегічного менеджменту, що не дає змоги реалізувати 
потенціал компанії в повному обсязі та системно впро-
ваджувати логістичні підходи. частково це пояснюється 
складністю проведення ситуаційного аналізу, своєчасного 
виявлення загроз та суперечностей та розроблення ефек-
тивної стратегії.

впроваджувати на підприємстві логістичні під-
ходи можливо, якщо стратегія підприємства буде чітко 
усвідомлена та погоджена з менеджерами, які будуть її  
реалізовувати.

стратегічне управління – це, з одного боку, одна 
з найбільш слабкоструктурованих сфер менеджменту, 
а з іншого – потужний інструмент, яким ще потрібно 
навчитися користуватися. Більш популярною є опера-
тивна діяльність через її простоту та зрозумілість [1].

на практиці на підприємствах більше уваги приділя-
ється вирішенню поточних завдань, а не стратегічному 
управлінню, що може забезпечити локальні зміни, але 
не сприяють довгостроковому без кризовому розвитку, 



23

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

досягненню перспективних конкурентних переваг тощо.
впровадження стратегічного менеджменту на підпри-

ємствах фармацевтичної галузі обґрунтовано такими його 
перевагами (рис. 1). разом із тим стратегічний менедж-
мент має низку недоліків, що передусім пов’язано з його 
неефективною організацією через недостатність ресурсів 
для проведення аналізу, відсутністю ефективної інфор-
маційно-маркетингової системи, а також особливостями 
корпоративної культури, яка не сприймає стратегії марке-
тингу, і лідерами, не схильними до новацій [6].

важливість стратегічного аналізу виявляється у таких 
ситуаціях, як зміни на ринку, які зумовлені появою нових 
гравців, конкурентів, інноваційних лікарських засобів, 
технологій виробництва та маркетингу; зменшення обсягу 
прибутку, збільшення виробничих витрат; планування 
виходу на нові ринки, випуску нових товарів та лікар-
ських засобів; планування застосування нових бізнес-
процесів, структурної перебудови системи управління [5].

на нашу думку, фармацевтичним підприємствам 
доцільно застосовувати концепцію збалансованої оцінної 
відомості, яка діє змогу бачити підприємство з погляду 
покупців, акціонерів, новаторства і навчання та управ-
ління. за такого підходу менеджери отримують необхідну 
різнобічну інформацію, яка разом із тим обмежена набо-
ром найбільш доцільних показників.

Принципово важливим питанням під час розроблення 
стратегії є планування, яке забезпечує ефективне управ-
ління підприємством за наявності розроблених планів, 
що враховують особливості господарської діяльності під-
приємства; своєчасне виявлення відхилення від цільових 
значень із метою прийняття оперативних управлінських 
рішень; зосередження уваги всіх працівників на конкрет-
них завданнях; зміцнення ринкової позиції тощо [7].

розроблений план підприємства закріплюється у від-
повідних документах: бізнес-планах, програмах розвитку 
та здійснення бізнес-операцій, у яких вказуються основні 
положення планів, зокрема обсяги виробництва, асорти-

мент продукції, ринки збиту, маркетингові заходи, цільові 
значення показників оцінки ефективності тощо [8].

одним із підходів, який сприяє оптимізації та підви-
щенню узгодженості планів, є процесний, який перед-
бачає об’єднання планування збуту, виробництва та 
фінансів у єдиний бізнес-процес. забезпечення єдності 
здійснюється за рахунок виокремлення підрозділу логіс-
тики як організатора і виконавця планування обсягів 
виробництва, постачання та величини запасів продукції 
на складах усього асортименту підприємства, інтегратора 
збуту та виробництва.

важливим інструментом аналізу продажу товару для 
впровадження процесного підходу є авс-аналіз (рис. 2).

у практиці застосування авс-аналізу необхідне для 
правильного формування груп товарів, які приносять най-
більшу виручку та формують прибуток, а також для того, 
щоб уникнути перенасичення асортименту в тих товарних 
групах, які мають маленький прибуток і малу націнку [9]. 
авс-аналіз дасть змогу виділити пріоритетні, базові та 
унікальні категорії товарів, що сприятиме розвитку та 
зміцненню позицій певних товарів.

Метод авс-аналізу дає змогу отримати систематизо-
вану та точну інформацію за різними напрямами (клієн-
тами, препаратами тощо), що, своєю чергою, надає мож-
ливості здійснювати об’єктивне оцінювання ефективності 
бізнес-процесів, визначати резерви підвищення ефектив-
ності діяльності та, відповідно, приймати адекватні й опе-
ративні управлінські рішення. за даним методом товари 
групуються так:

1) найбільш цінні, які займають 20% товарних запасів 
та забезпечують 80% продажів;

2) проміжні, які займають 30% товарних запасів та 
забезпечують 15% продажів;

3) найменш цінні, які займають 50% товарних запасів 
та забезпечують 5% продажів.

таким чином, можна класифікувати асортимент, поста-
чальників, покупців, тривалість періодів продажу тощо.

 

Зв`язок поточних рішень із 
перспективною діяльністю

Можливість пошуку 
альтернативних рішень

Можливість чіткого 
усвідомлення загроз та 

можливостей, сильних і слабких 
сторін 

Свідома підготовка до 
майбутнього

Розподіл відповідальності між 
працівниками, а також між 
поточною та майбутньою 

діяльністю 

Стратегічний менеджмент

Переваги Недоліки

Великі втрати часу на 
розроблення стратегічних заходів

Забюрократизованість процедур

Сповільненість реакції підприємства на 
збурювання зовнішнього середовища

Відсутність зв`язків між 
стратегічними та поточними цілями

Встановлення необґрунтованих 
стратегічних завдань 

Відсутність системного підходу

рис. 1. переваги та недоліки стратегічного менеджменту
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АВС-аналіз

Дає змогу класифікувати ресурси підприємства за ступенем їх важливості

Поділяє товари підприємства на три групи: найбільш значущі, проміжні, найменш 
значущі

Дає змогу класифікувати аналогічним чином постачальників, покупців, складські 
запаси тощо

Надає можливості згрупувати об’єкти за ступенем впливу на загальний результат 
діяльності підприємства

рис. 2. Характеристика авс-аналізу

висновки. Проведене дослідження дало змогу зро-
бити такі висновки:

1. для підвищення ефективності діяльності під-
приємств фармацевтичної галузі доцільним є впрова-
дження стратегічного аналізу, що дає змогу зв’язати 
рішення поточних проблем із майбутніми результа-
тами, визначити можливості, загрози, слабкі та сильні 
сторони та ін.

2. для підвищення ефективності стратегічного аналізу 
фармацевтичним компаніям запропоновано використову-

вати концепцію збалансованої оцінної відомості, яка про-
понує менеджерам компанії отримати відповіді на чотири 
запитання й у результаті поглянути на своє підприємство 
з чотирьох різних позицій: покупців, компанії, новатор-
ства і навчання та акціонерів.

3. для оптимізації планів пропонується впровадження 
процесного підходу (логістичного), за яким координато-
ром збуту і виробництва виступає відділ логістики.

4. важливим інструментом аналізу продажу товару 
для впровадження логістичного підходу є авс-аналіз.
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управление предприЯтиЯМи ФарМацевтической отрасли  
на основе логистическиХ подХодов

аннотация. в статье исследованы проблемы стратегического управления предприятиями фармацевтической отрас-
ли. определены преимущества стратегического анализа и подчеркнута необходимость их системного использования на 
предприятии. Предложено внедрение концепции сбалансированной оценочной ведомости для предприятий фармацев-
тической отрасли, которая позволяет оценить предприятие с четырех различных точек зрения: покупателей, компании, 
новаторства и обучения и акционеров. Приведено значение стратегического планирования и его «ловушки». разработа-
на схема планирования производства на базе процессного подхода. обосновано для анализа продаж применение авс-
анализа, который позволяет правильно сформировать группы товаров, приносящих наибольшую выручку и прибыль, 
а также позволяющих избежать перенасыщения ассортимента товаров, имеющих низкую наценку и прибыль.

ключевые слова: логистика, фармацевтика, авс-анализ, процессный подход, планирование.

MANAGEMENT OF PHARMACEUTICAL ENTERPRISES BASED ON LOGISTIC APPROACHES
Summary. The article investigates the problems of strategic management of pharmaceutical industry enterprises, in par-

ticular, it is stated that modern enterprises have sufficient relevant knowledge, but in practice do not have a systematic ap-
proach, which leads to a decrease in the quality of management. The advantages of strategic analysis, including forecasting 
the consequences of managerial decisions, the ability to identify alternative ways to achieve goals, highlight the threats and 
opportunities, strengths and weaknesses, readiness for the future and establishing responsibility. The need for their systematic 
use in the enterprise is emphasized. The introduction of the concept of balanced valuation information for the enterprises of the 
pharmaceutical industry is offered, which allows to evaluate the enterprise from four different perspectives: buyers, companies, 
innovations and training and financial. The importance of strategic planning and its "pitfalls", such as bureaucratization of 
procedures, the gap between current and strategic activities, overestimation of expectations, large losses of time, which slows 
down the enterprise response to environmental disturbance. It is emphasized that the importance of strategic analysis is mani-
fested in situations such as changes in the market caused by the emergence of new players, competitors, innovative medicines, 
production technologies and marketing; decrease in profit, increase in production costs; planning to enter new markets, launch 
new products and medicines; planning of application of new business processes, structural restructuring of the management 
system. The scheme of production planning based on process approach is developed, in which such elements as determination 
of possibility and necessity of management of enterprise, determination of object and subject of management, establishment of 
management purpose, substantiation of functions and process of management, definition of management methodology, separa-
tion of management principles , development of a management mechanism, indication of branch features of management. This 
strategic planning scheme helps to improve the management of pharmaceutical companies. It is justified for sales analysis of the 
use of ABC analysis, which allows you to correctly form the product groups that bring the highest revenue and profit, and also 
to avoid oversaturation of products that have a low margin and profit.

Key words: logistics, pharmaceutics, ABC analysis, process approach, planning.
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аналіЗ динаМіки структурниХ ЗМін  
еконоМіки украЇни та ЗапоріЗького регіону

анотація. сфера послуг є домінуючою в економіці розвинених країн. важливою ознакою суспільства з високим рів-
нем добробуту є висока частка людей, зайнятих у сфері послуг. аналіз поточного стану та динаміки розвитку економічної 
структури країни та регіону дає змогу виявляти проблемні сектори та чинники, що негативно впливають на розвиток 
економіки, а також виявляти найбільш перспективні галузі з метою стимулювання інвестицій у них. Метою статті є по-
рівняльний аналіз динаміки розвитку економіки україни та запорізького регіону на основі методів структурного аналізу. 
у роботі досліджено динаміку розвитку економіки україни та запорізького регіону за показниками валового внутрішнього 
продукту україни та валової доданої вартості. наведено структуру означених показників за секторами економіки: первин-
ним (промисловість), вторинним (сільське господарство), третинним (сфера послуг) і четвертинним (послуги з високою 
індивідуалізацією). встановлено, що в україні та запорізькому регіоні відбувається перехід до пост індустріальної моделі 
економіки з розвиненим третинним та четвертинним секторами. ознаками цього є структурні зміни у ввП україни та 
у вдв запорізького регіону: зростання частки сфери послуг та сільського господарства в економіці з одночасним падін-
ням частки промислового виробництва. досліджено структуру зайнятого населення україни та запорізького регіону за 
чотирма секторами економіки. визначено, що структура зайнятого населення запорізького регіону істотно відрізняється 
від структури зайнятого населення україни (за часткою зайняти у сфері послуг та промисловості). аналіз динаміки частки 
зайнятих у промисловості та сільському господарстві дав змогу дійти висновку, що у запорізькому регіоні збільшення 
частки зайнятого населення у сільському господарстві корелює зі зменшенням частки зайнятого населення у промис-
ловості. аналіз динаміки та структури зайнятого населення за секторами економіки у запорізькому регіоні дав змогу 
зробити висновок, що частка зайнятого населення у промисловості значно більше, ніж у середньому по україні, а частка 
зайнятого населення у сфері послуг є значно меншою, ніж в середньому по країні, отже, можна припустити, що в регіоні 
існують значні можливості для перспективного економічного зростання за умови розвитку сфери послуг. 

ключові слова: сфера економічної діяльності, сектор економіки, динаміка, структура, валовий внутрішній продукт, 
валова додана вартість, ринок праці, зайнятість населення.

вступ та постановка проблеми. сфера послуг є 
потужним сектором національної економіки. важливою 
характерною ознакою суспільств із високим рівнем добро-
буту є висока частка людей, зайнятих у сфері послуг. сфера 
послуг є домінуючою в економіці розвинених постін-
дустріальних країн. так, у 2012 р. частка сфери послуг 
у валовому внутрішньому продукті (ввП) німеччини ста-
новила 72,98%, а в 2018 р.– 73,45% [1]. у структурі світо-
вого ввП частка сфери послуг у 2009 р. становила 63,4%, 
а в 2017 р. – 63,6% [2]. за дослідженнями о. Мемедовік [3], 
сектор послуг вже почав домінувати у 1970 р. та стано-
вив 52% світового виробництва, а в 2005 р. – 68%. сфера 
послуг складається з тих галузей та видів економічної 
діяльності, які забезпечують перехід національної еконо-
міки до постіндустріального та інформаційного типу [4].

збільшення частки сфери послуг та скорочення про-
мислового виробництва в економіці не завжди означа-
ють скорочення абсолютного обсягу випуску промис-
лової продукції, а абсолютний обсяг випуску продукції 
сільського господарства з розвитком економіки зазвичай 
зростає, незважаючи на значне падіння цієї частки еконо-
міки у ввП країни. аналіз поточного стану та динаміки 

розвитку економічної структури дає змогу виявляти про-
блемні сектори і вади, що негативно впливають на розви-
ток економіки, а також виявляти найбільш перспективні 
галузі з метою стимулювання інвестицій у них. отже, 
дослідження структурних змін в економіці є важливим 
науково-практичним завданням.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дженню структурних зрушень в економіці присвячено 
праці багатьох науковців. зі зміною економічного устрою 
змінювалися і пріоритетні напрями дослідження струк-
турних змін. так, а. сміт уважав, що рівень економічного 
розвитку визначає структуру економіки. д. рікардо ува-
жав, що для економічного зростання необхідною умовою 
є зміна структури виробничої системи.

значний теоретичний і практичний внесок у дослі-
дження структурних зрушень в економічних системах 
різного рівня належить таким ученим як в. геєць [5], 
в. галіцин, л. сергєєва [6], в. чухно [7] та ін.

у розвинених країнах під час дослідження структур-
них закономірностей економічного розвитку широкого 
поширення набула теорія трьох секторів. в основі цієї тео-
рії лежить розподіл усіх галузей народного господарства 
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на три великі групи, які отримали назви первинного, 
вторинного, третинного секторів [8]. розподіл трудо-
вих ресурсів за секторами економіки відображає модель 
кларка-Фішера. згідно з моделлю кларка-Фішера, еко-
номічні системи країн у своєму розвитку проходять три 
етапи: доіндустріальний (аграрний), індустріальний та 
постіндустріальний. залежно від етапу розвитку зміню-
ється структура економіки – частки первинного (промис-
ловість), вторинного (сільське господарство), третинного 
(сфера послуг) і четвертинного (послуги з високою інди-
відуалізацією) секторів. Під четвертинним сектором еко-
номіки розуміють послуги з високою доданою вартістю та 
ступенем індивідуалізації.

кожен з етапів істотно відрізняється від попереднього 
частками первинного, вторинного і третинного секторів в еко-
номіці, структурою зайнятості та рівнем добробуту населення.

незважаючи на значну кількість наукових надбань, 
питанню аналізу тенденцій розвитку економіки україни 
та її регіонів з урахуванням структурних змін приділено 
недостатньо уваги.

Метою даної роботи є порівняльний аналіз динаміки 
розвитку економіки україни та запорізького регіону на 
основі методів структурного аналізу.

результати дослідження.
аналіз динаміки структури економіки україни та запо-

різького регіону здійснено на основі порівняння макроеко-
номічних показників виробництва та зайнятості населення.

динаміку структури ввП україни за період 2001–
2017 р. представлено на рис. 1.

у період із 2001 по 2017 р. відбулося скорочення 
частки промислового виробництва у ввП україни 
з 30% у 2001 р. до 23% у 2017 р. і одночасне зростання 
частки сфери послуг з 37,6% у 2001 р. до 42,7% у 2017 р. 
стверджувати про наявність стійкого тренду у розвитку 
динаміки часток сфери послуг і промисловості складно, 
оскільки частка промисловості з 2009 р. майже не зміни-

лася (24,76% у 2009 р. проти 23,37% у 2017 р.), а частка 
сфери послуг узагалі впала із 47,64% у 2009 р. до менше 
ніж 43% у 2017 р. але можна відзначити, що найбільш 
значна зміна у перерозподілі часток сфери послуг та про-
мисловості відбулася під час кризи 2008 р., коли про-
мислове виробництво значно скоротилося і не відновило 
свою провідну роль в економіці країни.

з рис. 1 видно, що частка сільського господарства 
у загальному обсязі ввП скорочувалася у періоди зростання 
реального ввП (2001–2007 рр.) і зростала у кризові роки.

у даному дослідженні виділено четвертинний сектор 
економіки, в якому виокремлено послуги з високою дода-
ною вартістю та ступенем індивідуалізації, а саме послуги 
у сфері освіти та послуги, пов’язані з інформацією та 
телекомунікаціями. частка четвертинного сектору в еко-
номіці україни за період, що аналізується, майже не змі-
нилася і становила 7,3% у 2001 р. проти 8,16% у 2017 р.

одними з показників економічного розвитку регіону 
є валовий регіональний продукт (врП) та валова додана 
вартість (вдв). динаміку означених показників запорізь-
кого регіону представлено на рис. 2.

динаміка зміни показників майже однакова. коефі-
цієнт кореляції між величиною врП і вдв запорізького 
регіону дорівнює 0,998. отже, для аналізу структури еко-
номіки регіону використано показник вдв за видами еко-
номічної діяльності.

динаміку структури вдв запорізького регіону за 
період із 2001 по 2016 р. представлено на рис. 3.

економічна криза 2007 р. негативно вплинула на про-
мисловість запорізького регіону та спричинила скоро-
чення її частки з 53% у 2007 р. до 42% у 2009 р. у 2016 р. 
промисловість становила лише 42% у вдв.

частка сільського господарства регіону у період еко-
номічного зростання 2001–2007 р. скоротилася з 14% до 
6%, проте після 2007 р. почалося зростання, сягнувши 
15% у 2015 р. та 14% у 2016 р.
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рис. 1. динаміка структури ввп україни, 2001–2017 р.
Джерело: побудовано авторами на основі [9]
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водночас частка сфери послуг запорізького регі-
ону збільшилася з 37% у 2007 р. до 45% у 2009 р. Проте 
починаючи з 2012 р. відбулося значне скорочення частки 
сфери послуг у регіоні із 45% у 2012 р. до 37% у 2016 р.

важливим етапом дослідження структурних змін 
в економіці країни та її регіонів є дослідження структур-
них зрушень у сфері зайнятості [11].

на рис. 4 наведено динаміку структури зайнятого 
населення україні та запорізького регіону за секторами 
економіки: сільським господарством, промисловістю.

на рис. 5 представлено динаміку зайнятого населення 
у сфері послуг в україні та запорізькому регіоні.

структура зайнятого населення запорізького регіону 
за сферами економічної діяльності істотно відрізняється 
від структури зайнятого населення україни (за част-
кою зайнятих у сфері послуг та промисловості). ста-
ном на 2017 р. у сфері послуг у запорізькому регіону 
було зайнято на 6% менше, ніж у середньому по україні, 
а у сфері промислового виробництва – значно більше, ніж 
у середньому по україні, на 7%. у запорізькому регіоні 
за період, що аналізується, частка зайнятого населення 
у промисловості скоротилася на 5% і становила в 2017 р. 
22% порівняно з 2008 р. істотних змін у промисловій сфері 
з 2014 р. не відбувалося. аналіз динаміки частки зайнятих 
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рис. 2. динаміка врп та вдв Запорізького регіону, 2004–2017 рр.
Джерело: побудовано авторами на основі [10]
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Джерело: побудовано авторами на основі [10]
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у промисловості та сільському господарстві (рис. 4) дав 
змогу дійти висновку, що збільшення частки зайнятого 
населення у сільському господарстві корелює зі зменшен-
ням частки зайнятого населення у промисловості.

Як видно з рис. 5, найбільша частка зайнятих у сфері 
послуг у запорізькому регіоні була зафіксована у 2010 р. – 
близько 63%. у період із 2011 по 2017 р. частка зайнятих 
у сфері послуг запорізького регіону скоротилася і стано-
вила близько 62%. отже, станом на 2017 р., за даними офі-
ційної статистики, найбільша частка населення запорізь-
кого регіону – 62% зайнята у сфері послуг, на другому місці 
за кількістю зайнятих – промисловість із часткою 22%, на 
третьому місці – сільське господарство із часткою 16%. 

істотні зміни щодо структури зайнятості населення у сфері 
послуг як в україні, так і в запорізькому регіону відсутні.

висновки. у роботі проаналізовано динаміку струк-
тури ввП україни та вдв запорізького регіону. структуру 
ввП та вдв досліджено за чотирма секторами: сільським 
господарством, промисловістю, сферою послуг та четвер-
тинним сектором. Було виявлено, що у цілому по україні 
та в запорізькому регіоні відбувається перехід до постін-
дустріальної моделі економіки з розвиненим третинним 
та четвертинним секторами. ознаками цього є структурні 
зміни у ввП україни: зростання частки сфери послуг та 
сільського господарства в економіці з одночасним падінням 
частки промислового виробництва. Можна припустити що 

рис. 4. частка зайнятого населення у сільському господарстві  
та промисловості україни та Запорізького регіону, 2008–2017 рр.

Джерело: побудовано авторами на основі [12]

рис. 5. частка зайнятих у сфері послуг в україні та Запорізькому регіоні, 2008–2017 рр.
Джерело: побудовано авторами на основі [12]
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в україні та запорізькому регіоні зокрема відсутній інтен-
сивний розвиток економіки. обсяг сфери послуг при цьому 
залишається майже незмінним. окрім того, четвертинний 
сектор економіки, до якого увійшли послуги, які пов’язані 
з наданням освіти, інформацією та телекомунікаціями, ста-
ном на 2017 р. становив 7% у структурі ввП україни та за 
період, що аналізувався, майже не змінився.

аналіз динаміки та структури зайнятого населення 
за секторами економіки у запорізькому регіоні дав 

змогу зробити висновок, що частка зайнятого населення 
у промисловості значно більше, ніж у середньому по 
україні, а частка зайнятого населення у сфері послуг 
є значно меншою, ніж у середньому по україні, отже, 
можна припустити, що в регіоні існують значні мож-
ливості для перспективного економічного зростання за 
умови розвитку сфери послуг. Перспективою подаль-
ших досліджень є моделювання структурних зрушень 
на рівні країні та регіону.
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аналиЗ динаМики структурнЫХ иЗМенений  
ЭконоМики украинЫ и Запорожского региона

аннотация. сфера услуг является доминирующей в экономике развитых стран. важным признаком общества с вы-
соким уровнем благосостояния является высокая доля людей, занятых в сфере услуг. анализ текущего состояния и ди-
намики развития экономической структуры страны и региона позволяет выявлять проблемные сектора и факторы, не-
гативно влияющие на развитие экономики, а также выявлять наиболее перспективные отрасли с целью стимулирования 
инвестиции в них. целью статьи является сравнительный анализ динамики развития экономики украины и запорожско-
го региона на основе методов структурного анализа. в работе исследована динамика развития экономики украины и за-
порожского региона по показателям валового внутреннего продукта украины и валовой добавленной стоимости. При-
ведена структура указанных показателей по секторам экономики: первичным (промышленность), вторичным (сельское 
хозяйство), третичным (сфера услуг) и четвертичных (услуги с высокой индивидуализацией). установлено, что в укра-
ине и в запорожском регионе происходит переход к постиндустриальной модели экономики с развитым третичным 
и четвертичным секторами. Признаками этого являются структурные изменения в ввП украины и в вдв запорожского 
региона: рост доли сферы услуг и сельского хозяйства в экономике с одновременным падением доли промышленного 
производства. исследована структура занятого населения украины и запорожского региона по четырем секторам эко-
номики. определено, что структура занятого населения запорожского региона существенно отличается от структуры 
занятого населения украины (по доле занятых в сфере услуг и промышленности). анализ динамики доли занятых в про-
мышленности и сельском хозяйстве позволил сделать выводы, что в запорожском регионе увеличение доли занятого 
населения в сельском хозяйстве коррелирует с уменьшением доли занятого населения в промышленности. анализ ди-
намики и структуры занятого населения по секторам экономики в запорожском регионе позволил сделать вывод, что 
доля занятого населения в промышленности значительно больше, чем в среднем по украине, а доля занятого населения 
в сфере услуг – значительно меньше, чем в среднем по украине, следовательно, можно предположить, что в регионе 
существуют значительные возможности для перспективного экономического роста при условии развития сферы услуг.

ключевые слова: сфера экономической деятельности, сектор экономики, динамика, структура, валовой внутрен-
ний продукт, валовая добавленная стоимость, рынок труда, занятость населения.

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF STRUCTURAL CHANGE  
IN THE UKRAINE'S ECONOMY AND THE ZAPORIZHZHYA REGION

Summary. The service sector is dominant in the economies of developed countries. An important feature of a society with 
high levels of well-being is the high proportion of people employed in the service sector. Analysis of the current state and dy-
namics of the economic structure of the country and the region allows to identify problem sectors and factors that negatively 
affect the development of the economy, as well as to identify the most promising industries to stimulate investment in them. 
The purpose of the article is to compare the dynamics of economic development of Ukraine and Zaporizhzhya region on the 
basis of structural analysis methods. The dynamics of economic development of Ukraine and Zaporizhzhya region is studied 
in terms of gross domestic product of Ukraine and gross value added. The structure of defined indicators by economic sectors 
is presented: primary (industry), secondary (agriculture), tertiary (services) and quaternary (services with high individualiza-
tion). It is established that in Ukraine and in the Zaporozhye region there is a transition to a post-industrial model of economy 
with developed tertiary and quaternary sectors. Signs of this are structural changes in the GDP of Ukraine and the GVA of the 
Zaporizhzhya region: an increase in the share of services and agriculture in the economy with a simultaneous fall in the share of 
industrial production. The structure of the employed population of Ukraine and Zaporizhzhya region in four sectors of economy 
is investigated. It is determined that the structure of the employed population of Zaporizhzhya region differs significantly from 
the structure of the employed population of Ukraine (partly occupied in services and industry). An analysis of the dynamics of 
the share of employed in industry and agriculture has led to the conclusion that in Zaporizhzhya region the increase of the share 
of employed population in agriculture correlates with the decrease of the share of employed population in industry. An analysis 
of the dynamics and structure of the employed population by economic sectors in the Zaporozhye region concluded that the 
share of employed population in industry is much more than the average in Ukraine, and the share of employed population in 
the service sector is much smaller than the average in Ukraine, so it can be assumed that in the region there are significant op-
portunities for long-term economic growth if services are developed.

Key words: sphere of economic activity, economic sector, dynamics, structure, gross domestic product, gross value added, 
labor market, employment of population.
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специФічні риси інФорМаціЇ Як еконоМічноЇ категоріЇ  
в уМоваХ інФорМаційноЇ еконоМіки

анотація. у роботі розглянуто сутність явища «інформаційна економіка», його специфічних властивостей, причин 
виникнення та впливу на соціально-економічні процеси. Представлено підходи науковців та законодавчі вимоги до 
трактування категорії «інформація». виокремлено категорію «економічна інформація» як відомості та знання, що сто-
суються економічного стану різноманітних об’єктів, процесів (зокрема, виробництва, обміну, розподілу та споживання 
матеріальних благ). Представлено взаємопов’язаність структурних елементів інформації на різних рівнях економічної 
системи (зокрема, таких як інформаційні ресурси, людські інтелектуальні ресурси, інформаційні системи та бази даних, 
інформаційна інфраструктура). визначено ключові властивості економічної інформації. Представлено характерні осо-
бливості економічної інформації в умовах інформаційної економіки.

ключові слова: інформація, економічна інформація, економіка, інформаційна економіка, економічна категорія.

вступ та постановка проблеми. Під впливом руху 
світового співтовариства до інформаційної стадії роз-
витку виникає потреба у дослідженні відповідних соці-
ально-економічних процесів із позиції трансформацій, 
котрі мають місце у економічних відносинах. на всіх 
етапах життєдіяльності людини відбуваються динамічні 
зміни продуктивних сил у ринкових умовах господарю-
вання. Модифікація інформації не лише в один із найваж-
ливіших ресурсів та чинників виробництва, а й кінцевий 
продукт і товар, формує необхідність осмислення причин 
та наслідків змін, спричинених зростанням ролі інформа-
ції у господарсько-економічних процесах.

усе частіше науковці акцентують увагу на незапере-
чній ролі інформації у соціально-економічних проце-
сах та стрімкому зростанні цієї ролі протягом останніх 
десятиліть, що вказує на перехід економічної системи на 
якісно вищу сходинку розвитку, так звану «інформаційну 
економіку». оскільки електронні послуги та інформація 
зокрема набувають усе більшого значення у повсякден-
ному житті громадян, державному управлінні та економіці 
у цілому, вибрана тема дослідження є вкрай актуальною.

аналіз останніх досліджень і публікацій. наукові 
підходи у даній сфері зосередженні на аналізі, оцінці та 
дослідженні різних особливостей та складників інфор-
мації, форм її прояву в економіці та суспільстві. так, 
с.в. коляденко, о. Мельничук, д.Б. кірєєв, і.П. Малик 
присвятили свої праці дослідженню феномену інформа-
ційної економіки. однак донині так і не вироблено чітких 
концептуальних підходів до визначення інформації як еко-
номічної категорії, її характерних ознак та особливостей, 
різних форм реалізації в умовах інформаційної економіки.

Метою даної роботи є дослідження характерних осо-
бливостей інформації як економічної категорії та її ролі 
в умовах зростання інформатизації соціально-економіч-
ного середовища.

результати дослідження.
Протягом останніх десятиліть світова спільнота уві-

йшла у нову фазу економічного розвитку, що зумовлено, 
з одного боку, революцією інформаційних технологій та 
подальшими технологічними звершеннями, а з іншого – 
глобалізацією соціально-економічних процесів. Поси-

лення процесів інформатизації та глобалізації в одному 
часовому проміжку вказує на виникнення нового етапу 
розвитку світової економіки, що визначається як інформа-
ційна економіка [1, с. 159].

сьогоднi трактування термiна «iнформaцiйнa 
економiкa» відрізняються зaлежно вiд підходу конкретного 
дослiдникa тa технології дослiдження. найбільш пошире-
ним є визначення iнформaцiйної економiки як відповід-
ної фaзи розвитку суспiльствa, головними продуктaми 
виробництвa якої є iнформaцiя тa знання, які, на думку 
о. Мельничук, «забезпечують функціонування електро-
нного бізнесу та надання електронних послуг державою 
за умов мінімізації витрат на пошук інформації» [2, с. 95].

для інформаційної економіки характерним є зрос-
тання ролi iнформaцiї та знaнь у суспільному життi; 
збільшення питомої ваги iнформaцiйних комунiкaцiй, 
продуктiв та послуг у ввП країни; формування гло бaль-
ного iнформaцiйного простору, у якому здійснюється 
ефек тивнa iнформaцiйнa взаємодія індивідів, зокремa 
у зв’язку з доступністю свiтових iнформaцiйних ресур-
сів, споживaнням вiдповiдних iнформaцiйних продуктiв 
і послуг, прискоренням здійснення операцій і бізнес-про-
цесів, що зменшує їхню вартість [3, с. 103].

і.П. Малика зазначає, що перехід до інформацій-
ної економіки викликаний динамічним зростанням ролі 
інформації та електронних послуг, а отже, застосуванням 
ікт в економіці, державному управлінні та повсякденному 
житті громадян. суспільний розвиток в умовах інформа-
ційної економіка піддається змінам, що спричинено транс-
формуванням інфраструктури та технологій. зважаючи 
на те, що головним продуктом інформаційної економіки 
є інтелектуальні послуги та наукомісткі товари, найбільш 
важливими є інформація та знання, які забезпечують роз-
виток інформаційних технологій. тому автор визначає 
інформаційну економіку як тип економіки, в якому про-
дуктивність та конкурентоспроможність суб’єктів госпо-
дарювання забезпечуються, головним чином, їх здатністю 
генерувати, обробляти та ефективно використовувати 
інформацію, засновану на знаннях. в інформаційній еко-
номіці інформація є валютою та продуктом [4, с. 27–30]. 
зважаючи на такий підхід, варто детальніше розглянути 
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сутність та характерні риси інформації як економічної 
категорії в умовах інформаційної економіки.

у науковому обігу термін «інформація» характери-
зується зазвичай виходячи з класичних значень у межах 
кібернетики, інформатики, філософії тощо. зважаючи 
на різні концептуальні бачення, інформація розуміється 
як: окреслення змісту повідомлення, одержаного із 
зовнішнього середовища під час пристосування до нього 
(н. вінер); комунікація та зв’язок, які забезпечують усу-
нення невизначеності (к. Шеннон); спосіб передавання 
різноманіття (у. ешбі); форма репрезентації різноманіття 
(а. урсул) тощо [5].

вітчизняне законодавство подає таке визначення 
категорії «інформація»: це відомості або дані, які можуть 
бути збереженими на матеріальних носіях або представ-
лені в електронному вигляді [6]. український економіст 
л.г. Мельник під інформацією розуміє природну реаль-
ність, наділену характерними ознаками предметів та 
явищ природи, котрі відображаються у просторі та часі. 
Якщо простір є формою буття матерії, котра виражає її 
протяжність та взаємодію елементів, то час характери-
зує тривалість існування матерії та послідовність зміни 
станів [7, с. 11].

однак репрезентативність даного визначення для еко-
номічного середовища є досить низькою. обмеженість 
аналізу пояснюється тим, що більшість науковців роз-
глядає інформацію переважно на рівні кількісних харак-
теристик замість чіткої адресної ідентифікації вибраного 
виду інформації. доцільно більш чітко окреслити харак-
теристики у структурі чинників виробництва та у формі їх 
функціонування для конкретної економічної системи, які 
представляє категорія «інформація» у відповідному кон-
тексті. тому в контексті вибраного вектору дослідження 
доцільно виокремити саме «економічну інформацію».

М.в. Бондар визначає інформацію (зокрема, еконо-
мічну) як відомості, повідомлення та знання, що стосу-
ються економічного стану різноманітних об’єктів та про-
цесів. економічна інформація містить дані про процеси 
виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріаль-
них благ. на думку автора, відповідні дані стають інфор-
мацією тоді, коли представляють цінність для вирішення 
певного завдання [8, с. 168].

д.с. Безручко пропонує під економічною інформа-
цією розуміти змінену та оброблену сукупність відомос-
тей, котра демонструє стан та хід економічних процесів. 

циркулюючи в економічній системі, вона супроводжує 
процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання 
матеріальних благ та послуг [5].

економічний розвиток характеризується взаємодією 
таких основоположних елементів, як матерія (матері-
альні чинники виробництва), енергія (праця людини) та 
інформація. Ядром економічних процесів є процес пере-
творення матерії, в якому інформація виконує структуро-
утворюючу функцію, а енергія забезпечує швидкість про-
тікання даних процесів. взаємозалежність матеріальних 
елементів, які формують відповідні структури, носить 
інформаційний характер. відповідні закономірності про-
являються зі зростаючою силою в економіці у міру розви-
тку останньої. При цьому між зміною матеріальних затрат 
та енергії існує прямо пропорційний зв’язок.

зростання змін у господарській діяльності відбува-
ється за збільшення рівня інформаційних взаємодій за 
мінімального розсіювання енергії. тобто за рівних умов 
зміна інформаційних потоків перебуває в оберненій 
залежності від зміни матеріальних та енергетичних затрат. 
інформація в економіці виступає як самоорганізований 
чинник. Процес інформатизації соціально-економічної 
сфери складається з трьох взаємопов’язаних складників: 
медіатизації (вдосконалення засобів збору, збереження, 
обміну та розповсюдження інформації); комп’ютеризації 
(поліпшення засобів пошуку та опрацювання інформації); 
інтелектуалізації (розвиток навичок сприйняття та поро-
дження інформації) [5].

циркуляція інформаційних потоків у системі характе-
ризує інформаційний обмін. усі структури інформації на 
різних рівнях економічної системи є взаємопов’язаними, 
що являє собою організаційну єдність економіки. відпо-
відні зв’язки динамічні, а тому зміни в елементах однієї 
структури у даний момент часу спричиняють зміни в інших 
структурах у подальшому, що трансформує вихідну струк-
туру. дані хвилеподібної трансформації добре простежу-
ються, наприклад, на рівні підприємства (рис. 1).

зважаючи на відсутність єдиного концептуального 
підходу до сутності категорії «інформація», варто вио-
кремлювати три основні форми її функціонування в еко-
номічній системі. у першому випадку це дані, необхідні 
контрагентам для здійснення раціонального розподілу 
ресурсів (складник трансакційних витрат). При цьому, 
оскільки інформація є асиметричною, раціональність 
у прийнятті рішень економічними агентами залежатиме 

 

Інформація на підприємстві

Інформаційні ресурси:
- документація 
підприємства 
(конструкторська, 
технологічна тощо);
- комерційна таємниця;
- економічна 
інформація (фінансова 
звітність, ринкова 
кон’юнктура);
- зв’язки з 
контрагентами

Людські 
інтелектуальні 

ресурси 
(персонал):

- знання та 
вміння;
- кваліфікація та 
досвід 
працівників;
- корпоративна 
культура на 
підприємстві

Інформаційні 
системи та бази 

даних:
- програмні 
продукти, які 
автоматизують 
управління 
інформаційними 
процесами;
- модель управління 
інформаційними 
потоками

Інформаційна 
інфраструктура:

- апаратно-технічна 
база та засоби 
комунікації і 
зв’язку (телефонні 
комунікації, мережі 
Enternet, відео-
дзвінки, соціальні 
мережі тощо)

рис. 1. структуризація інформації на рівні підприємства
Джерело: складено автором за даними [9, с. 125–126]
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від рівня економії не лише матеріальних витрат, а й влас-
них інтелектуальних зусиль для її пошуку.

По-друге, інформація є системоутворюючим чинни-
ком. саме сучасні технології передавання забезпечили 
перетворення інформації на один із головних факторів 
економіки. для інформації притаманна універсальність: 
вона виступає у ролі як засобу та предмету праці, так 
і кінцевого продукту.

По-третє, інформація є важливим елементом інфор-
маційно-комунікаційних технологій (а саме технологій 
обробки інформації). даний напрям демонструє одну 
з найхарактерніших особливостей сучасної інформацій-
ної економіки – забезпечення зворотного зв’язку та спро-
можність інформації до самовпливу.

Багатогранність економічної інформації пояснюється 
тим, що вона демонструє єдність визначеності та невизна-
ченості. Проте, як зазначалося, інформація є сукупністю 
відомостей, що унеможливлює невизначеність. невизна-
ченість інформації пов’язана з імовірнісним характером 
руху матерії. невизначеність також виникає, з одного 
боку, через вплив на об’єкт дослідження інших об’єктів, 
а з іншого – під впливом мобільності та постійного роз-
витку об’єкта.

зважаючи на вищезазначене, варто виокремити осно-
вні функції, властиві інформації в економіці:

- вплив на результати прийнятих економічними аген-
тами рішень;

- фактор виробництва (засіб праці);
- виробнича сировина (предмет праці);
- забезпечення виробничих процесів (зокрема, кон-

структорське, технологічне та організаційно-управлінське);
- засіб удосконалення виробничих систем та впрова-

дження інновацій;
- складник праці (знання та інтелектуальний капітал);
- продукт праці (об’єкт купівлі-продажу, формуючи 

інформаційний ринок);
- суспільне благо;

- підвищення ефективності економіки за рахунок роз-
витку інформаційних технологій;

- визначення рівноважного стану економічної сис-
теми (будучи елементом ринкового механізму) [5].

економічна інформація є економічним ресурсом, який 
бере активну участь у процесі суспільного виробництва 
й відтворення. тобто інформаційні ресурси характеризу-
ються не лише виробничою, а й відтворювальною функ-
цією (перетікаючи в знання, інформація знову трансфор-
мується у конкретну інформацію). разом із цим інформації 
притаманна низка особливостей, які вирізняють її з-поміж 
інших традиційних ресурсів (рис. 2).

інформація поряд з організаційними ресурсами може 
забезпечити зростання ефективності виробництва без 
суттєвого підвищення споживання традиційних чинників 
(праця, земля, капітал). тобто інформаційний вектор роз-
витку економіки є поєднанням екстенсивного та інтенсив-
ного напрямів економічного зростання постіндустріаль-
них економічних систем.

висновки. отже, використовуючи поширені у науко-
вих колах підходи до трактування категорії «інформація» 
залежно від форм прояву, її варто розглядати як: дані (пові-
домлення) економічним агентам, які цього потребують; 
структуруючий елемент економіки; елемент ікт. При цьому 
варто окремо розглядати термін «економічна інформація» 
як сукупність відомостей, що характеризують стан вико-
ристання (обробки) даних у господарській діяльності відпо-
відно до рівня розвитку виробничих чинників та сформова-
них економічних відносин. відповідно, можна виокремити 
такі характерні особливості економічної інформації в умо-
вах інформаційної економіки: швидкість розповсюдження, 
невичерпність у споживанні, можливість додатково скорис-
татися без збільшення витрат виробництва, визначальний 
чинник характеру та можливості виробництва. своєю чер-
гою, це може бути теоретичною основою для розроблення 
стратегії забезпечення розвитку інформаційної економіки, 
що є перспективою подальших досліджень.

рис. 2. Характерні особливості економічної інформації в умовах інформаційної економіки
Джерело: побудовано автором за даними [5]
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невичерпність у споживанні 
(збереження своєї вартості після 

використання)

можливість додатково скористатися, не 
збільшуючи витрат виробництва
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специФические осоБенности инФорМации как ЭконоМической категории 
в условиЯХ инФорМационной ЭконоМики

аннотация. в работе рассмотрены сущность явления «информационная экономика», ее специфические свойства, 
причины возникновения и влияния на социально-экономические процессы. Представлены подходы ученых и законода-
тельные требования к характеристике категории «информация». выделена категория «экономическая информация» как 
сведения и знания, касающиеся экономического состояния различных объектов, процессов (в частности, производства, 
обмена, распределения и потребления материальных благ). Представлена взаимосвязь структурных элементов инфор-
мации на разных уровнях экономической системы (в частности, таких как информационные ресурсы, человеческие 
интеллектуальные ресурсы, информационные системы и базы данных, информационная инфраструктура). определены 
ключевые свойства экономической информации. Представлены характерные особенности экономической информации 
в условиях информационной экономики.

ключевые слова: информация, экономическая информация, экономика, информационная экономика, экономиче-
ская категория.

SPECIFIC FEATURES OF INFORMATION AS ECONOMIC CATEGORY  
IN CONDITIONS OF INFORMATION ECONOMY

Summary. According to the world community movement to the information stage of development, the need of studying the 
socio-economic processes from the point of of transformations that take place in economic relations, appears. At all stages of 
human activity there are dynamic changes of productive forces in market conditions of management. Modification of informa-
tion not only into one of the most important resources and factors of production, but also the final product and product, creates 
the need to understand the causes and consequences of changes caused by increasing role of information in economic processes. 
Scientists point to indisputable role of information in socio-economic processes and rapid growth of this role in recent decades, 
which indicates the transition of economic system to a qualitatively higher stage of development, the «information economy». 
Information economy is an appropriate stage of society development which main goods are information and knowledge that 
ensure functioning of e-business and provision of electronic services by the state, while minimizing the information seeking 
costs. As electronic services and information, in particular, are becoming increasingly important in citizens’ daily lives, govern-
ment and economy as a whole, this research subject is extremely relevant. The essence of information economy phenomenon, its 
specific properties, causes and impact on socio-economic processes is considered. Scientists approaches and legislative require-
ments for interpretation of category «information» are presented. There was separated the category «economic information» as 
information and knowledge related to the economic state of various objects, processes (in particular, production, exchange, dis-
tribution and consumption of goods). The interconnectedness of information structural elements at different levels of economic 
system (in particular, information resources, human intellectual resources, information systems and databases, information 
infrastructure) is presented. The key properties of economic information are identified. The characteristic features of economic 
information in conditions of information economy are presented.

Key words: information, economic information, economy, information economy, economic category.
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ФорМуваннЯ адаптаційниХ Зв’ЯЗків діЯльності підприЄМств 
у ЗовніШньоМу середовиЩі

анотація. у роботі пропонується науковий підхід до формування адаптаційних зв’язків діяльності промислових 
підприємств до мінливих зовнішніх умов на основі врахування стратегічного напряму діяльності виробничо-інновацій-
ного кластера. ефективне функціонування вітчизняних промислових підприємств та довгостроковий розвиток визнача-
ються адаптацією на зміни зовнішнього середовища, а саме швидкістю та вмінням налагоджувати адаптаційні зв’язки 
в процесі діяльності. обґрунтовано науково-методичний підхід до вибору напряму адаптивного розвитку промислового 
підприємства, в основу якого покладено формування адаптаційних зв’язків, який базується на врахуванні стратегічного 
напряму діяльності виробничо-інноваційного кластера. визначено формулювання поняття адаптаційних зв’язків з по-
зиції системного підходу. реалізація розробленого науково-методичного підходу до формування системи адаптаційних 
зв’язків промислових підприємств дасть змогу підприємствам, використовуючи власні можливості, виявити, ослабити 
й попередити загрози зовнішнього середовища.

ключові слова: адаптація, підприємство, зв’язки, зовнішнє середовище, мінливість, чинники, діяльність, ефектив-
ність, кластер.

вступ та постановка проблеми. сучасний розвиток 
суспільства і питання адаптації до постійних змін навко-
лишнього середовища зумовлює актуальну потребу в кон-
цептуальному осмисленні феномену адаптації та науковому 
обґрунтуванні поняття «адаптація» промислового підпри-
ємства в умовах мінливого конкурентного середовища. слід 
відзначити, що нині в україні існують досить сильні ризики 
щодо погіршення фінансово-економічного становища про-
мислових підприємств, зокрема зниження їхньої економіч-
ної стійкості. на рівні держави відсутня суттєва підтримка 
промислових підприємств, панують непосильне податкове 
навантаження, кабальна кредитна політика тощо [1, с. 56].

недостатня адаптованість вітчизняних підприємств 
до умов зовнішнього ринку, переважання сили загроз над 
наявними адаптаційними можливостями призводять як до 
неефективного використання ресурсів промислового під-
приємства, так і до зниження ефективності його діяльності. 
тож особливої ваги набуває необхідність розроблення кон-
цепції адаптації промислового підприємства з опорою на 
системний підхід. актуальність означеної проблеми зна-
йшла відображення у темі даної статті. у сучасних умо-
вах підприємство досліджується як багатофункціональна 
та багатоаспектна система, як підсистема інформаційного 
суспільства або як безпосередній учасник інтернаціоналі-
зації та глобалізації економіки. еволюція теорії адаптації 
відображає прагнення у переході промислових підпри-
ємств на модель сталого розвитку.

аналіз останніх досліджень і публікацій. вагомий 
внесок у дослідження питань методології управління 

підприємством в аспекті адаптації до умов зовнішнього 
середовища зробили н.г. веник, в.а. гросул, в.к. кри-
вобок, о.а. круглова, о.а. Матушевська, о.д. рачкован, 
л.в. соколова [1-6]. основну увагу авторів сконцентро-
вано на сутності адаптації підприємств, класифікації 
системи показників для оцінки впливу чинників зовніш-
нього середовища. але поза їхньою увагою залишаються 
питання формування адаптаційних зв’язків виробничо-
інноваційного кластера та впливу зовнішніх чинників на 
ефективність діяльності підприємств в умовах зовніш-
нього мінливого конкурентного середовища.

слід відзначити, що у багатьох наукових роботах роз-
глядається питання зовнішнього середовища відповідно 
до теоретичного структурування щодо виділення певних 
чинників. зовнішні чинники впливу окреслюються теоре-
тично, але ступінь цього впливу на діяльність підприєм-
ства та його наслідки залишаються невизначеними. також 
чітко не сформульоване економічне поняття «адаптаційні 
зв’язки» в умовах мінливого конкурентного середовища.

Метою даної роботи є висвітлення різних підходів до 
понять «адаптація», «адаптаційні зв’язки», науково-теоре-
тичне обґрунтування ролі адаптації у розвитку промислового 
підприємства у складі інноваційно-виробничого кластера за 
умов діяльності в мінливому конкурентному середовищі.

результати дослідження.
Процеси економічної трансформації, які притаманні 

національному інноваційному середовищу, зміни в інсти-
туціональному оточенні та процеси глобалізації є при-
чинами переосмислення сутності економічних процесів 
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щодо інтеграції промислових підприємств у відпо-
відні кластери та методів їх управління. в останні роки 
питанням управління мережевими зв’язками присвячено 
багато наукових робіт. у цих роботах здебільшого роз-
глядаються питання щодо розроблення відповідних мар-
кетингових програм, створення нових видів продукції та 
впровадження нових технологій міжгалузевого виробни-
цтва, а проблемам реформування мережевих формувань 
та основних видів їхньої виробничої діяльності у мінли-
вих умовах інноваційного середовища в аспекті адаптації 
мережевих зв’язків щодо динамічного розвитку зовніш-
нього середовища приділяється значно менше уваги.

нівелювання зовнішнього впливу на виробничу та 
технічну політику управлінням підпорядкованих бізнес-
формуванням промислових підприємств створило певні 
труднощі у вибору партнерства для тих підприємств, 
що виявилися поза цими формуваннями. тому стратегія 
управління та розвитку адаптаційних зв’язків стає одним 
із головних напрямів підвищення ефективності господар-
ської діяльності у промисловості. особливого значення 
ця стратегія набуває в аспекті формування системи адап-
таційних зв’язків промислового підприємства, оскільки 
втручання у їхню діяльність стейкхолдерів різної орієнта-
ції викликає суттєву напругу та проблеми у кластері, що 
проявляється у ліквідації коопераційних зв’язків та робо-
чих місць, банкротстві малих та великих підприємств, 
відображається на місцевому бюджеті [2, с. 52].

отже, концепція побудови систем адаптації промис-
лових підприємств, орієнтована на інтеграцію в кластер 
та ефективність його діяльності, потребує доповнення 
у частині формування цілей з урахуванням їхніх специ-
фічних функцій щодо впливу на економічну ефективність 
інноваційного кластеру у мінливому конкурентному сере-
довищі, які стосуються передусім високотехнологічних 
промислових підприємств.

водночас без глибокого розуміння цих процесів 
неможливо забезпечити нормальне формування адапта-
ційних зв’язків у динамічних мінливих ринкових умовах. 
головною проблемою на цьому шляху є подолання сте-
реотипу у поглядах власників бізнес-формувань на розви-
ток підприємств, що не входять до кругу їхніх відомчих 
інтересів. зрозуміло, що це право власника й ігнорувати 
цим правом протизаконно. інший, цивілізований, шлях – 
узгодження інтересів на взаємовигідних для всіх сторін 
умовах. цілком зрозуміло, що перешкодами у цьому 
питанні стають політичний протекціонізм та корупція, які 
знаходяться в україні на піку свого розвитку [2, с. 54].

стратегічну модель адаптації підприємства л. соколова 
пропонує будувати на визначенні показника його адаптив-
ності з використанням двох параметрів – конкурентоспро-
можності та фінансової привабливості. цій підхід надає 
можливість створити багатокритеріальну систему оцінки 
здатності підприємства до пристосування (складається 
із зовнішнього та внутрішнього складників діяльності 
суб’єкта господарювання). розроблені л. соколовою реко-
мендації щодо оцінювання ефекту від реалізації заходів 
адаптації на підприємстві базуються на врахуванні трьох 
ключових чинників: 1) доцільності та економічності витрат 
адаптаційних заходів; 2) належної мотивації персоналу; 
3) оцінки якості функціонування системи адаптації [3, с. 22].

в умовах нестійкого зовнішнього середовища в.к. кри-
вобок пропонує використовувати механізми біфурка-
ції щодо адаптації підприємства. автором визначається 
основа для прийняття рішень – моніторинг показників-
індикаторів, які характеризують тенденції змін [4, с. 416].

для підвищення рівня конкурентоспроможності та 
досягнення поставлених цілей в умовах ринку підпри-

ємство повинно постійно створювати нові переваги. 
для виживання і розвитку свого бізнесу за допомогою 
утримання конкурентних переваг підприємству дово-
диться здійснювати адекватні стратегічні і тактичні зміни 
у своїй діяльності, що також забезпечуються реалізацією 
адаптаційних заходів.

тобто адаптація до умов конкуренції стає одним із 
ключових завдань управління підприємством та однією 
з найважливіших складників комплексу дій для забезпе-
чення економічної безпеки підприємства. вона проходить 
у рамках роботи із системного всебічного аналізу діяль-
ності конкурентів, розроблення стратегії конкурентної 
поведінки на ринку та реалізації заходів, передбачених 
бізнес-планом підприємства [5, с. 413].

отже, виникає необхідність у можливості викорис-
тання подолання конфліктів за допомогою різних форми 
організації господарств. один із таких підходів поля-
гає у кластеризації економічних відносин. саме завдяки 
системі адаптаційних зв’язків, розвиток яких забезпе-
чує кластер, створюється єдиний господарчий механізм. 
оптимальне використання зв’язку промислових підпри-
ємств разом з існуючими у кожного них ресурсів та мож-
ливостей під час об’єднання у виробничо-інноваційний 
кластер дає синергетичний ефект спільної праці.

об’єктивне розуміння процесів виробничої інтеграції 
дає змогу отримати класифікаційні ознаки щодо адапта-
ційних зв’язків (рис. 1).

Поряд із прямими адаптаційними зв’язками між 
об’єктами впливу чинників мінливого конкурентного 
середовища існує складна система непрямих зв’язків, 
що опосередковані участю у виробництві продукції цілої 
низки галузей. цільове призначення здійснення зв’язків – 
підтвердження адаптації на кожному рівні взаємодії клас-
тера в аспекті формування його бізнес-стратегії.

отже, зв’язки класифікуються за територіальною 
ознакою, за спрямованістю здійснення зв’язків, за видом 
економічної діяльності, за видом партнерства, за територі-
альною ознакою, за видом ефекту від здійснення зв’язку, за 
видом партнерства. головним вектором у цій класифікації 
є ознаки за видами економічної діяльності. така класифі-
кація розроблена за умови цільової орієнтації здійснення 
зв’язків виробничо-інноваційного кластера для підтвер-
дження його адаптації до динамічних умов конкурентного 
середовища в аспекті формування його бізнес-стратегії та 
спрямована на отримання синергетичного ефекту. у числі 
основних можна виділити технологічні, економічні, істо-
ричні, корпоративні та політичні чинники. існуючі реалії 
свідчать про те, що промислові підприємства, фінансово-
промислові групи та взагалі бізнес-формування, нале-
жачи різним власникам, підтримують ті чи інші політичні 
партії та угрупування, тому в україні політичні чинники є 
вирішальними під час вибору форм адаптації виробничих 
зв’язків інноваційного кластера.

таким чином, категорія «адаптаційні зв’язки» розгляда-
ється в контексті динамічної зміни конкурентного середо-
вища промислового підприємства й характеризується пропо-
нованою системою адаптаційних зв’язків кластера (рис. 1).

отже, адаптаційний зв’язок – це використання зв’язків 
промислових підприємств разом з існуючими у кожного 
них ресурсами та можливостями під час об’єднання 
у виробничо-інноваційний кластер та отримання синерге-
тичного ефекту спільної праці й ефективності діяльності 
кластера. на розвиток адаптаційних зв’язків здійснюють 
вплив технологічні, економічні, історичні, корпоративні 
та політичні чинники (рис. 2).

основні завдання адаптаційного управління у про-
мисловості відповідно до форм інтеграції можна звести 
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рис. 1. система класифікації адаптаційних зв’язків кластера
Джерело: авторська розробка
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рис. 2. Фактори розвитку адаптаційних зв’язків кластеру за умов конкурентного середовища
Джерело: авторська розробка
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до переліку [1; 6]: 1) створення організаційної структури 
управління; 2) залучення учасників виробничо-інновацій-
них кластерних формувань до участі в процесі адаптації 
до умов мінливого конкурентного середовища; 3) роз-
роблення стратегічних адаптивних планів комплексного 
розвитку бізнес-суб’єктів, узгоджених із відповідними 
планами бізнесу та науки; 4) розроблення принципів адап-
тації у діяльності промислових підприємств, що входять 
до єдиного кластера; 5) закріплення взаємної відповідаль-
ності промислових підприємств у складі виробничо-інно-

ваційного кластера на договірних умовах; 6) формування 
єдиної системи економічних стимулів та заохочень.

згідно зі сформульованими завданнями, уявляється 
можливим розвинути основні положення методики фор-
мування адаптаційних зв’язків промислових підприємств 
на основі використання кластерних технологій, що схема-
тично зображено на рис. 3.

Методичний підхід умовно складає блоки: суб’єкти та 
об’єкти, аналітичний, критеріальний, формування адапта-
ційних зв’язків промислових підприємств, моделювання, 

Суб’єкти   АЗ . (Система, яка управляє АЗ – регіональні органи державної 
влади та колегіальний координаційний орган    кластерного утворення)

Об’єкти АЗ. (бізнес-формування, промислові підприємства, науково-дослідницькі 
інститути, університети,інститути інноваційного середовища, транспортно-

логістичні  фірми)

Аналіз умов, передмов та факторів формування АЗ
Вибір інструментів  дослідження  економічного середовища кластеру та 

промислових підприємств, що входять до його об'єднання

Визначення видів діяльності, що здійснюють основний вплив на розвиток АЗ.
Оцінка їхньої значущості для економічної ефективності діяльності кластеру.

Критерій включення видів економічної діяльності  - показник технологічної 
сумісності виробничої бази адаптації підприємств, який визначається на основі 
технологічного аудиту та характеризує:
- основні характеристики виробів та технологічного обладнання, що потрібно для 
їхнього виготовлення;
- кваліфікаційні характеристики виробничого персоналу;
- інвестиційні можливості;
- вплив виконання робіт на експортно-імпортний  потенціал кластеру.

Формування матриці показників, що характеризують  потенціал кластерізації    
гнучких технологій. Проведення кластерного аналізу для виявлення  видів 

підприємств у кластері, для яких  потрібні гнучкі виробничі системи.

Аналіз інвестиційних проектів  впровадження гнучких виробничих систем за 
програмами адаптації.

Обґрунтування  економічної доцільності   формування АЗ для їх реалізації.

Вибір варіантів формування адаптаційних зв’язків на  основі гнучких виробничих 
систем та стратегії підприємства.

Розробка кластерної моделі організації адаптаційних  зв'язків

на основі економічної 
ефективності 

діяльності кластеру

Розрахунок  показників, що характеризують адаптаційний синергетичний 
ефект

Аудит ефективності виробничо-інноваційного кластеру

рис. 3. Методика формування адаптивних зв’язків промислових підприємств
Джерело: авторська розробка
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ФорМирование адаптационнЫХ свЯЗей деЯтельности предприЯтий  
во внеШней среде

аннотация. в работе предлагается научный подход к формированию адаптационных связей деятельности про-
мышленных предприятий к изменяющимся внешним условиям на основе учета стратегического направления деятель-
ности производственно-инновационного кластера. Эффективное функционирование отечественных промышленных 
предприятий и долгосрочное развитие определяются адаптацией к изменению внешней среды, а именно скоростью и 
умением налаживать адаптационные связи в процессе деятельности. определена формулировка понятия адаптацион-
ных связей с позиции системного подхода. реализация разработанного научно-методического подхода к формированию 
системы адаптационных связей промышленных предприятий позволит предприятиям, используя собственные возмож-
ности, выявить, ослабить и предупредить угрозы внешней среды. 

ключевые слова: адаптация, предприятие, связи, внешняя среда, изменчивость, факторы, деятельность, эффектив-
ность, кластер.

синергетичний ефект адаптації, аудит ефективності 
виробничо-інноваційного кластера.

об’єднання підприємств у кластер змінює їхню пове-
дінку в напрямі подальшого розвитку сегментів ринку та 
асортименту продукції. виробничо-інноваційний клас-
тер, являючи собою відкриту соціально-виробничу сис-
тему, має характерні закономірності щодо формування 
структур, систем та механізмів, які дають змогу в макси-
мальному ступені отримати синергетичний ефект.

отже, систему переваг від об’єднання у високотех-
нологічний кластер можна звести до: створення системи 
адаптаційних зв’язків, що забезпечує вільний доступ 
до технологічної та маркетингової інформації; впрова-
дження програм адаптації, що сприятиме доступу до 
системи міжнародного розподілу праці; об’єднання адап-
таційних можливостей підприємств кластера; взаємної 
фінансової підтримки між усіма членами кластера; мож-
ливості диверсифікації ризиків; можливості ефективного 
використання виробничих потенціалів підприємств клас-

тера; проведення спільних рекламних кампаній, торгових 
ярмарок, спільного маркетингу.

висновки. доведено, що в умовах мінливого конку-
рентного середовища основним напрямом є формування 
адаптаційних зв’язків відносно об’єднання промислових 
підприємств із метою вирішення численних питань, які 
пов’язані з конкурентоспроможною діяльністю на ринку. 
розроблено методику формування адаптивних зв’язків 
промислових підприємств інноваційного кластера в мінли-
вому конкурентному середовищі. Формування нових орга-
нізаційних структур кластерного характеру дасть змогу 
вітчизняним підприємствам ефективно використовувати 
наявний потенціал та перетворювати його на конкуренто-
спроможну продукцію в контексті орієнтації її реалізації на 
зовнішніх ринках. Перспективою подальших досліджень 
у рамках поглиблення висвітлених положень є взаємодія 
адаптаційних зв’язків промислових підприємств з ефек-
тивністю діяльності виробничо-інноваційного кластера за 
умов діяльності в мінливому конкурентному середовищі.
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FORMATION OF ADAPTATION COMMUNICATIONS  
OF ENTERPRISE' ACTIVITIES TO THE EXTERNAL ENVIRONMENT

Summary. The difficult socio-economic situation in Ukraine for industrial enterprises causes the use of new approaches to 
management, the formation of effective adaptation connections operating strategic management tools to ensure sustainability 
in a competitive environment. The most important problem of any enterprise operating in modern conditions is the problem 
of its survival and ensuring continuous strategic development. The effective solution to this problem is to create and realize 
competitive advantages, which can largely be achieve based on well-designed and effective competitive strategy of the enter-
prise. The effective functioning of domestic industrial enterprises and long-term development determined by the adaptation to 
changes in the environment, namely the speed and ability to establish adaptation communications in the process of activity. 
The strategic model of enterprise adaptation in the conditions of unstable environment is considered and the necessity of apply-
ing the method of clustering of economic relations revealed. The development of the system of adaptation links of the enterprise 
with the creation of a single cluster management mechanism has been determined. Grounded the scientific and methodological 
approach to the choice of the direction of the adaptive development of the industrial enterprise, which based on the formation 
of adaptation connections that based on the strategic direction of the activity of the production and innovation cluster. Defined 
the formulation of the concept of adaptive relationships from the standpoint of the systematic approach. The article suggests 
a scientific approach to forming adaptation relationships of industrial enterprises to changing external conditions based on the 
strategic direction of the activity of the production and innovation cluster. The implementation of the developed scientific and 
methodological approach for the formation of the adaptation system of industrial enterprises will allow enterprises, using their 
own capabilities, to identify, mitigate and prevent exposure threats to the environment.

Key words: adaptation, enterprise, communications, environment, variability, factors, activity, efficiency, cluster.
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роЗвиток рекреаційно-туристичноЇ діЯльності в уМоваХ ЗМін 
кліМату в південноМу регіоні украЇни

анотація. Погодно-кліматичні умови є одним із важливих чинників впливу на стан природно-рекреаційних ресур-
сів, які, своєю чергою, зумовлюють можливості і перспективи рекреаційно-туристичної діяльності. у статті розглянуто 
кліматичну характеристику Причорноморської зони херсонської області з погляду організації рекреаційно-туристичної 
діяльності. сформовано базу даних потенційних та наявних туристично-рекреаційних ресурсів. визначено збільшення 
середньобагаторічної температури за п’ятимісячним періодом «травень – червень – липень – серпень – вересень», що 
є у цілому позитивним чинником розвитку індустрії туризму Причорноморської зони херсонської області. регіональні 
зміни клімату розширили період «комфортних» для людини кліматичних показників, які впливають на відновлення 
працездатності та нормалізації стану організму людини. 

ключові слова: рекреаційно-туристична діяльність, туризм, клімат, рекреаційні ресурси, зміна температурного ре-
жиму, погодно-кліматичні умови.

вступ та постановка проблеми. у сучасному глобалі-
зованому світі провідні держави світу отримують різнома-
нітні економічні й соціальні вигоди від розвитку туристич-
ної галузі. індустрія туризму сприяє зростанню зайнятості, 
диверсифікації економічної діяльності, оскільки сфера 
туризму і курортів пов’язана з діяльністю понад 50 галу-
зей, підвищує інноваційність національного господарства. 
туристичний бізнес сприяє збереженню і розвитку куль-
турного потенціалу, гармонізації відносин між різними 
країнами і народами, збереженню екологічно безпечного 
довкілля. крім того, туризм уважають одним із впливових 
чинників реалізації зовнішньої політики держави [5].

сфера туризму та курортів стає однією з основних галу-
зей, що впливає на загальний стан і тенденції світової еко-
номіки. туристична діяльність як головна форма рекреації 
належить до видів суспільної практики з яскраво вираженою 
ресурсною орієнтацією. клімат, погода, їхні комфортніс-
тьі вплив на самопочуття людини є визначальними, а зде-
більшого навіть лімітуючими чинниками розвитку для біль-

шості функціональних типів територіальних рекреаційних 
систем, туристичних комплексів і масових видів туризму [2].

аналіз останніх досліджень і публікацій. клімато-
логічні дослідження в україні мають давні традиції, які 
складалися ще наприкінці хіх – початку хх ст. під впли-
вом наукових досліджень відомих кліматологів о.і. воєй-
кова, П.і Броунова, о.в. клосовського та ін.

уже в перші роки існування української метеорологічної 
служби (укрМету) було опубліковано низку робіт, присвя-
чених вивченню клімату окремих міст, губерній, регіонів та 
всієї україни. саме у цей час, у 1925 р., був створений пер-
ший режимний кліматологічний підрозділ (Бюро опадів). 
із цього року й почалася історія режимної кліматології – сис-
тематичний друк результатів спостережень, їх узагальнень та 
кліматичних досліджень. Першим керівником Бюро опадів 
був один із видатних учених-кліматологів україни М.і. гук. 
йому належать наукові праці з вивчення режиму атмосфер-
них опадів та фундаментальні кліматичні карти, які були 
складені прогресивним на той час методом [3].
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таблиця 1 
рекреаційна діяльність у Херсонській області 

тип
і. лікувальний іі. оздоровчий ііі. пізнавальний іV. спортивний

Підтип
- кліматичний;
- грязьовий;
- бальнеологічний;
- таласотерапев-тичний

- купально-пляжний;
- маршруто-прогулянковий

- культурно-історичний;
- природничий

- риболовчо-мисливський;
- спортивне орієнтування;
- водно-спортивний;
- змагання

Джерело: [4]

Погодно-кліматичні умови (зокрема, температура 
повітря) є одним із важливих чинників впливу на при-
родно-рекреаційні ресурси, які, своєю чергою, зумов-
люють особливості розвитку рекреаційно-туристичної 
діяльності (ртд). у зв’язку із цим оцінка можливого 
впливу змін середньорічних, середньосезонних літних та 
зимових температур повітря на розвиток ртд у регіонах 
україни є актуальною проблемою.

херсонська область має високий рівень концентрації 
природно-географічних рекреаційних ресурсів, у тому 
числі тих, які мають лікувальні, оздоровчі, рекреаційні 
властивості та широко використовуються в курортному 
господарстві, тому їх аналіз є надзвичайно актуальним, 
оскільки розкриваються значні перспективи розвитку 
курортного господарства і рекреаційної діяльності та 
туризму у цілому на теренах області.

Метою даної роботи є дослідження «комфортних» 
кліматичних ресурсів херсонської області та оцінка 
можливого впливу на розвиток рекреаційно-туристичної 
діяльності регіональних змін клімату. згідно з метою, 
поставлено такі завдання:

• дослідити поняття «рекреаційні ресурси» та їх кла-
сифікацію;

• дослідити кліматичні умови і ресурси херсонської 
області;

• дослідити перспективні з погляду розвитку туризму 
«комфортні» кліматичні умови Причорноморської зони 
херсонської області, а саме м. генічеськ.

результати дослідження. розглядаючи можливості 
розвитку туризму та рекреації на певній території, ми 
оперуємо поняттям «рекреаційно-туристичний потен-
ціал», яке є дещо ширшим, аніж поняття «рекреаційно-
туристичні ресурси». це пов’язано з тим, що для розвитку 
рекреації та туризму недостатньо мати у своєму розпоря-
дженні морські узбережжя з комфортними погодно-клі-
матичними умовами, гори, ліси чи озера, родовища міне-
ральних та термальних вод і лікувальних грязей, міста 
та села з пам’ятками історії та культури. хоча наявність 
природно-кліматичних ресурсів і є основоположним чин-
ником, передумови розвитку туризму та рекреації ними не 
вичерпуються. рекреаційно-туристичний потенціал тери-
торії – це сукупність її природних та суспільно-історичних 
ресурсів, а також наявної ринкової, транспортної й інфор-
маційно-комунікаційної інфраструктури території, її імі-
джу, які чинниками розвитку певних видів туризму. рекре-
аційно-туристичний потенціал території визначають:

– по-перше, за природними складниками, що станов-
лять природно-екологічний базис його розвитку. вони 
розглядаються за особливостями рельєфу, ступенем наси-
ченості геологічними ресурсами, що мають рекреаційне 
значення, комфортністю погодно-кліматичних умов, 
наявністю гідрологічних рекреаційних ресурсів, різнома-
нітністю біологічних ресурсів території, привабливістю 
ландшафтів, екологічним станом;

– по-друге, за соціально-історичною значущістю, сфор-
мованою багатьма поколіннями людей, які залишили на 

конкретній території сліди своєї діяльності у вигляді різних 
типів поселень, пам’яток матеріальної та духовної культури;

– по-третє, за трудовим потенціалом, який характери-
зується чисельністю, структурою та якістю робочої сили 
відповідно до рівня кваліфікації та освіти працівників;

– по-четверте, за виробничим потенціалом, який 
визначає господарське середовище функціонування 
рекреаційного господарства та туристичного бізнесу, 
характеризує кількісну та якісну забезпеченість об’єктами 
інфраструктури загального користування, а також матері-
ально-технічну забезпеченість самої галузі.

– за іміджем території [6, с. 10].
таким чином, із п’ятьох елементів, за якими визнача-

ється придатність або непридатність території для розви-
тку туризму, чотири мають ресурсний характер, а п’ятий 
(імідж) є образом туристично-рекреаційної привабливості 
території, який сформований у свідомості потенційних 
туристів. значна частина цього образу формується за раху-
нок наявних рекреаційно-туристичних ресурсів. Під рекре-
аційно-туристичними ресурсами розуміють об’єкти, явища 
чи процеси природного, антропогенного або змішаного 
походження, властивості яких можуть безпосередньо задо-
вольнити потреби людей у відпочинку та змістовному про-
веденні дозвілля. особливою рисою рекреаційно-турис-
тичних ресурсів є здатність переконати людей, які хочуть 
залучитися до їх використання з метою відпочинку, долати 
певні відстані. довжина цієї відстані прямо пропорційно 
залежить від споживчої цінності самих ресурсів, стану 
інфраструктури туристичного та загального користування 
та іміджу місця призначення [6, с. 10].

туристична індустрія належить до галузей із виразною 
ресурсною орієнтацією. разом із тим туризм називають 
«індустрією без труб». ресурси, задіяні в рекреаційно-
туристичній діяльності, за дотримання елементарних при-
родоохоронних і ресурсозберігаючих правил та технологій 
можуть використовуватися тривалий час без суттєвих про-
цесів деградації природних і соціально-культурних комп-
лексів навіть за умови значних антропогенних навантажень.

Під рекреаційними ресурсами розуміють поєднання 
компонентів природи, соціально-економічних чинників 
і культурних цінностей, що виступають як умови задо-
волення рекреаційних потреб людини. до рекреаційних 
ресурсів належать території та окремі об’єкти, що можуть 
бути використані для відпочинку й лікування людей, віднов-
лення їхніх фізичних і духовних сил. характерними влас-
тивостями рекреаційних ресурсів є: цілісність, динамізм, 
місткість, стійкість, надійність, привабливість [4, с. 406].

з урахуванням наявних рекреаційних ресурсів у херсон-
ській області найбільшого розповсюдження отримали 
чотири основних типи рекреаційної діяльності (табл. 1).

тип рекреаційної діяльності – однорідне угруповання 
елементарних рекреаційних занять, кожне з яких взаємо-
замінне й альтернативне для всіх інших елементарних 
рекреаційних занять даної групи. до одного типу рекреа-
ційної діяльності будуть належати взаємозамінювані еле-
ментарні рекреаційні заняття [4, с. 409].
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Підтипи рекреаційної діяльності формують рекреа-
ційні заняття туристів, які за своїм спрямуванням можуть 
бути об’єднані у дві групи:

1. група відновлення:
- рекреаційно-лікувальні, які являють собою систему 

занять, жорстко зумовлених методами санаторно-курорт-
ного лікування – бальнеолікування, грязелікування, клі-
матолікування тощо;

- рекреаційно-оздоровчі – нічім не обмежене широке 
коло різноманітних занять: прогулянки, купання, сонячні 
ванни та ін.

2. група розвитку:
- рекреаційно-спортивні – спрямовані на розвиток 

фізичних сил людини, заняття різними видами спорту;
- рекреаційно-пізнавальні – покликані духовно роз-

вивати людину і можуть містити екскурсії, відвідання 
музеїв, театрів, кіноконцертних залів.

рекреаційні ресурси поділяються на три групи:
Природні рекреаційні ресурси (клімат, земельні і водні 

ресурси, рельєф, печери, рослинний і тваринний світ, 
парки та заповідники, мальовничі пейзажі, унікальні при-
родні об’єкти та ін.).

Культурно-історичні рекреаційні ресурси (культурні, 
історичні, археологічні, архітектурні пам’ятки, етногра-
фічні особливості території, фольклор, центри приклад-
ного мистецтва тощо).

Соціально-економічні рекреаційні ресурси (економіко-
географічне положення, транспортна доступність терито-
рії, рівень її економічного розвитку, сучасна та перспек-
тивна територіальна організація господарства, рівень 
обслуговування населення, структура населення, трудові 
ресурси, особливості розселення, рівень розвитку тран-
спортної мережі та ін.) [4, с. 406].

херсонська область розташована на півдні україни 
в межах Причорноморської низовини, у басейні нижньої 
течії річки дніпро. на півдні омивається водами чор-
ного і азовського морів. Берегова лінія дуже порізана. 
вздовж морського узбережжя тягнуться піщані острови 
(джарилгач, чурюк), коси (тендрівська, Бірючий острів), 
мілководні затоки (джарилгацька, тендрівська), лимани 
(утлюцький, дніпровський). головні річки – дніпро і його 
права притока інгулець. на території області знаходиться 
велика частина каховського водосховища. дане розташу-
вання й визначило приналежність херсонської області до 
зони степів, яка характерна незначними середніми висо-
тами 15–250 м (для херсонської області 30–50 м) із добре 
розвинутими ярами, річковими долинами.

клімат помірно континентальний, посушливий. 
середньорічні температури: літня – +22,40с, зимова – 
–2,10с. Максимальна літня температура – +400с, міні-
мальна зимова – –300с. тривалість безморозного періоду – 
у середньому 179 днів на рік. середньорічна кількість 
опадів – від 300 до 420 мм. за сильного вітру часом навіть 
узимку виникають пилові бурі [4, с. 407].

клімат, погода, їх комфортність і вплив на самопо-
чуття людини є визначальними, а здебільшого навіть 
лімітуючими чинниками розвитку для більшості функ-
ціональних типів територіальних рекреаційних сис-
тем, туристичних комплексів і масових видів туризму. 
наприклад, сприятливість помірного, тропічного та суб-
тропічного клімату дає змогу розвивати практично всі 
види рекреаційно-туристичної діяльності. тоді як суво-
рість арктичних і антарктичних районів, згубність для 
здоров’я людини, особливо європейців, екваторіального 
клімату з його високими температурами та вологістю 
унеможливлюють розвиток масового туризму у цих клі-
матичних поясах.

клімат безпосередньо впливає на потужність і сезонність 
туристичних потоків, є природним чинником формування 
цінової політики в межах головних туристичних районів 
світу та україни. саме кліматичні особливості актуалізували 
одну з нагальних проблем розвитку туристичної індустрії 
світу – проблему пікового завантаження засобів розміщення 
туристів і сезонності робочих місць. «Мертвий сезон» (зимо-
вий чи дощовий період) змушує частину інфраструктурних 
закладів тимчасово припиняти свою роботу або у кілька разів 
знижувати ціну більшості послуг. у виграші опиняються ті 
країни чи їхні частини, територія яких розташована у ком-
фортних кліматичних і погодних умовах, де сезонні коли-
вання головних метеорологічних характеристик мінімальні 
і дають змогу обслуговувати туристів протягом року.

комфортність погодно-кліматичних характеристик – 
поняття відносне, оскільки залежить від індивідуаль-
них особливостей організму людини і від того, в яких 
погодно-кліматичних умовах він розвивався. головні 
потоки туристів формуються в Європі та Північній аме-
риці, тому, говорячи про комфортність погодно-кліма-
тичних умов, матимемо на увазі саме цей контингент 
туристів. для пересічного європейця чи американця ком-
фортною для відпочинку вважається така погода: темпе-
ратура повітря влітку – +20–26 °C, температура води – від 
+20 °C; вологість повітря – 60–85%; ясна, сонячна, без-
вітряна погода в усі пори року. ці параметри визначають 
найкращі погодні умови для відпочинку [4, с. 407].

основним об’єктом досліджень розвитку рекреаційно-
туристичної діяльності Південного регіону україни є гені-
чеський район херсонської області, який розташований 
на північному узбережжі азовського моря і межує на пів-
ночі з Якимівським районом запорізької області, на пів-
нічному заході – з новотроїцьким та іванівським районами 
херсон ської області, на південному заході – джанкойським 
і ленінським районами автономної республіки крим. гені-
чеськ – місто районного підпорядкування, центр району. роз-
ташований у південно-східній частині Приазовської низо-
вини, на узбережжі утлюцького лиману азовського моря 
і протоки тонкої, яка з’єднує лиман із сивашем. відстань до 
херсона – 215 км. Є залізнична станція і порт (рис. 1).

Природно-кліматичні умови і географічне положення 
району відкривають широкі можливості для розвитку 
курортно-рекреаційного господарства. цілющі якості 
моря, сонця, повітря приваблюють у генічеськ тисячі 
людей з україни та ближнього зарубіжжя, які влітку при-
їздять для відпочинку та оздоровлення. Місцеві жителі 
користуються морськими ваннами й узимку, маючи від 
купання між крижаними скелями справжню насолоду та 
неабиякий оздоровчий ефект. улітку ж особливо добре 
себе почувають на мілкому та теплому узбережжі діти. 
середня солоність води в азовському морі становить 
14%, а її температура завдяки доброму прогріванню дохо-
дить до 24–25 °C, а на мілководді навіть до 32 °C (рис. 2).

основними природними ресурсами району є азовське 
море, лікувальні грязі і ропа сивашу, термальні води арабат-
ської стрілки, що сприяли створенню широкої мережі пан-
сіонатів, дитячих оздоровчих таборів. своєрідною коморою 
хімічної сировини є сиваш. через мілководність і велике 
випаровування його вода перетворюється на ропу, яку 
використовують для добування кухонної солі, йоду, брому, 
мірабіліту. Під час купання в морі надзвичайно швидко 
загоюються рани, а сонячні ванни благотворно впливають 
на лікування захворювання шкіри, зокрема псоріазу. добре 
лікуються тут хвороби верхніх дихальних шляхів та інших 
лор-захворювань. значна кількість йоду у морських водо-
ростях, які ми називаємо «камкою», сприяє оздоровленню 
тих, хто страждає на захворювання щитовидної залози. 
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а) середньобагаторічна температура

б) середньобагаторічна температура за травень-вересень

Умовні позначення:
                - «комфортна» температура для відпочинку (+20...+26°С)
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рис. 2. середньобагаторічна динаміка температури повітря 
Джерело: (метеостанція м. Генічеськ)

             - зона природно-рекреаційної діяльності

Азовське мореЧорне море

рис. 1. Мережа спостережень за кліматичними показниками в Херсонській області

а) середньобагаторічна 
температура

б) середньобагаторічна 
температура  

за травень-вересень
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екологічне чисте повітря, фрукти, овочі, вирощені без 
перебільшення нітратів та добрив, як і молочно-м’ясні про-
дукти, – усе це приваблює до міста відпочиваючих, і влітку 
населення генічеська збільшується майже вдвічі [2].

окрім цілющих вод, на арабатській стрілці є неви-
черпні запаси лікувальної грязі та ропи. дослідники вия-
вили їх значну кількість в озерах салькове, генічеське, 
у протоці кручене гирло і довели необхідність будівництва 
у цих районах грязелікарень. ще один потужний лікуваль-
ний чинник – ропа (сольовий розчин) озер та заток.

серед інших природно-рекреаційних ресурсів гені-
чеського району особливий інтерес становить природно-
заповідний фонд азово-сиваського національного при-
родного парку, який становить два об’єкти загальною 
площею 7 528 га. вони розташовані на островах Бірючий 
та куюк-тук. усього ж, включаючи акваторію заповід-
ного фонду, його площа на території району становить 
29 269 га. нині у генічеському районі налічуються діючі 
курортно-оздоровчі заклади та дитячі оздоровчі табори.

комфортні для людини характеристики клімату є дове-
деними чинниками відновлення працездатності та нор-

малізації стану організму людини, оскільки створюють 
умови, за яких ці процеси відбуваються найбільш ефек-
тивно. особливо привабливими для туристів є ті терито-
рії, на яких не спостерігаються стихійні гідрометеороло-
гічні явища (урагани, смерчі, довготривалі зливові дощі та 
періоди спекотної погоди), а комфортність клімату поєд-
нується з іншими екологічними чинниками (чистим пові-
трям, насиченим молекулами морської солі, фітонцидами 
або ароматами цілющих гірських трав тощо) [1, с. 23].

із проявами глобальних змін клімату «сезонно ком-
фортний» період рекреаційно-туристичної діяльності 
розширився і характеризується п’ятимісячним періодом 
«травень – червень – липень – серпень – вересень» (серед-
ньобагаторічна температура – 20,90с). дослідженнями 
визначено тенденцію до збільшення середньобагаторіч-
ної температури повітря у травні та вересні, що є у цілому 
позитивним чинником розвитку індустрії туризму При-
чорноморської зони херсонської області (рис. 3, 4).

висновки. Багатство та унікальність природно-
рекреаційних ресурсів у херсонській області створює 
передумови для розвитку курортного господарства, а за 
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рис. 4. середньобагаторічна динаміка температури повітря, вересень
Джерело: (метеостанція м. Генічеськ)

рис. 3. середньобагаторічна динаміка температури повітря, травень 
Джерело: (метеостанція м. Генічеськ)
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рахунок нього й економіки регіону за рахунок їх ефек-
тивного використання, дає підстави сподіватися, що 
на території херсонщини рекреація згодом переросте 
у потужну індустрію відпочинку, фізичного й духовного 
відновлення, глибокого національного самоусвідом-
лення, екологічної освіти і виховання рекреантів, тому 
рекреаційна сфера повинна бути визнана в області як 
одна з пріоритетних.

визначено збільшення середньобагаторічної темпе-
ратури за п’ятимісячним періодом «травень – червень – 
липень – серпень – вересень», що є у цілому позитивним 
чинником розвитку індустрії туризму Причорноморської 
зони херсонської області. регіональні зміни клімату роз-
ширили період «комфортних» для людини кліматичних 
показників, які впливають на відновлення працездатності 
та нормалізації стану організму людини.
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раЗвитие рекреационно-туристической деЯтельности  
в условиЯХ иЗМенений клиМата в ЮжноМ регионе украинЫ

аннотация. Погодно-климатические условия являются одним из важных факторов влияния на состояние при-
родно-рекреационных ресурсов, которые, в свою очередь, обусловливают возможности и перспективы рекреационно- 
туристической деятельности. в статье рассмотрена климатическая характеристика Причерноморской зоны херсонской 
области с точки зрения организации рекреационно-туристической деятельности. сформирована база данных потенци-
альных и имеющихся туристско-рекреационных ресурсов. исследованиями определено увеличение среднемноголет-
ней температуры с пятимесячным периодом «май – июнь – июль – август – сентябрь», что в целом является положи-
тельным фактором развития индустрии туризма Причерноморской зоны херсонской области. региональные изменения 
климата расширили период «комфортных» для человека климатических показателей, влияющих на восстановление 
работоспособности и нормализации состояния организма человека.

ключевые слова: климат, рекреационные ресурсы, рекреационно-туристическая деятельность, изменение темпе-
ратурного режима, погодно-климатические условия, туризм.

DEVELOPMENT OF RECREATION AND TOURIST ACTIVITIES  
IN CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE IN SOUTHERN REGION OF UKRAINE

Summary. Weather and climatic conditions are one of the important factors of influence on the state of natural and rec-
reational resources, that, in their turn, determine the opportunities and the perspectives of recreational and tourist activities. 
The article is examined the climatic characteristics of the Black Sea zone of Kherson region from the point of view of orga-
nization of recreational and tourist activities. A database of potential and available tourist and recreational resources has been 
formed. The research identified an increase in the average annual temperature for the five-month period, "May-June-July-
August-September", which is in general a positive factor of the development of the tourism industry of the Black Sea zone of 
Kherson region. Regional climate changes have expanded the period of "comfortable" for human being climatic indicators that 
influence on the restoration of ability to work and on the normalization of a human being. Climate is one of the leading resources 
that are reasoned the spatial organization of recreation. To evaluate it, the degree of favorable influence of different climatic 
indicators on a person and its health is revealed. The greatest impact of climate is manifested through the human’s reaction 
on the weather or on the whole complex of geophysical and meteorological elements (light, duration of day, increase of total 
solar and ultraviolet radiation, air transparency, temperature and humidity of air, wind speed, cloudiness, etc.). In the process 
of climate change in the direction of warming on the territory of Ukraine, it will be probably a transformation of natural and 
landscape complexes, their species composition, productivity and stability, which will inevitably affect on the existing forms of 
recreational and tourist activity. Changes in weather and climatic conditions can significantly influence on the sustainable devel-
opment of recreational and tourist activities in Ukraine and its separate regions: shifting the boundaries of natural and climatic 
zones, change the structure of recreational and tourist activities; redistribution of recreational and tourist flows; change of the 
state of objects of recreational and tourist activity and duration of their use; change of bioclimatic conditions and comfort for 
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holiday-makers. The richness and the uniqueness of natural and recreational resources in Kherson region creates preconditions 
for the development of the resort economy, and at the expense of it and the economy of the region through their efficient use, 
gives reasons to hope that on the territory of Kherson region, recreation will later grow into a powerful industry of recreation, 
physical and spiritual renovation, deep national self-awareness, environmental education and upbringing of holiday-makers, 
that’s why the recreation sphere must be recognized in the region as one of the most priorities ones.

Key words: recreational and tourist activity, tourism, climate, recreational resources, change of temperature regime, weath-
er and climatic conditions.
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систеМа пенсійного ЗаБеЗпеченнЯ в украЇні: стан та перспективи 
роЗвитку З ураХуваннЯМ досвіду ЗаруБіжниХ краЇн

анотація. у статті обґрунтовано неефективність сучасної пенсійної системи україни в  умовах демографічних 
та політично-економічних проблем країни. Проаналізовано динаміку чисельності загального, зайнятого населення та 
пенсіонерів в україні, а також дефіциту бюджету Пенсійного фонду. виявлено причини відсутності роботи накопи-
чувального державного пенсійного фонду як другого рівня вітчизняної системи пенсійного забезпечення. Проведено 
порівняльний аналіз систем пенсійного забезпечення окремих пострадянських країн та розглянуто особливості функці-
онування систем пенсійного забезпечення економічно розвинених країн світу. автори зосереджують увагу на головній 
ролі накопичувальних складників, як загальнодержавних, так і добровільних, пенсійних систем економічно розвинених 
країн. із метою наближення системи пенсійного забезпечення україни до стандартів пенсійних систем цих країн про-
понується в процесі її реформування використання досвіду зарубіжних країн саме у сфері функціонування накопичу-
вальних складників пенсійної системи. 

ключові слова: система пенсійного забезпечення, загальнообов’язкове пенсійне страхування, пенсійний вік, не-
державне пенсійне забезпечення, порівняльний аналіз.

вступ та постановка проблеми. одним із найважли-
віших завдань соціально-економічного розвитку україни 
є реформування системи пенсійного забезпечення насе-
лення для підвищення рівня його соціального захисту. 
система пенсійного забезпечення в більшості країн світу є 
одним із головних елементів соціальної політики держави, 
що забезпечує вирішення суспільних проблем та захист 
економічних інтересів громадян у період похилого віку.

виходячи із соціологічних досліджень, в україні існує 
стійка тенденція до зменшення чисельності працюючого 
населення й збільшення кількості пенсіонерів, що зумов-
лює зростання коефіцієнта демографічної залежності. 

сучасна пенсійна система україни виявляє неспромож-
ність ефективного функціонування в умовах демографіч-
них, політичних та економічних проблем країни. саме 
тому сьогодні актуальним є дослідження стану розвитку 
вітчизняної системи пенсійного забезпечення та вивчення 
досвіду зарубіжних країн із метою її вдосконалення.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми функціонування системи пенсійного забезпечення 
постійно знаходяться в полі зору вітчизняних науковців, 
зокрема таких, як Ю. Баніт, Ю. Макаренко, о. Петрушка, 
П. Філіпчук, в. Яценко та ін. однак сьогодні особли-
вої уваги потребують питання перспектив розвитку 
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вітчизняної системи пенсійного забезпечення на основі 
досвіду зарубіжних країн із метою її вдосконалення.

Метою даної роботи є дослідження сучасного стану сис-
теми пенсійного забезпечення україни та визначення пер-
спектив її розвитку з урахуванням досвіду зарубіжних країн.

результати дослідження.
Проведені дослідження свідчать, що законодавчою осно-

вою для функціонування системи пенсійного забезпечення 
в нашій країні є закон україни «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», що є чинним з січня 
2014 р., згідно за ст. 2 якого система пенсійного забезпе-
чення в україні складається з трьох рівнів:

1) державного загальнообов’язкового пенсійного 
страхування на засадах солідарності та виплати пенсій за 
рахунок коштів Пенсійного фонду україни;

2) загальнообов’язкового накопичувального пенсій-
ного забезпечення, що полягає у спрямуванні частини 
внесків у державний накопичувальний пенсійний фонд 
україни на індивідуальні пенсійні рахунки громадян;

3) системи недержавного пенсійного забезпечення 
для додаткових добровільних пенсійних накопичень гро-
мадян у страхових компаніях, недержавних пенсійних 
фондах та банках [1].

у нашій країні загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування, що є першим рівнем пенсійної сис-
теми, є головним складником системи пенсійного забез-

печення, завдяки якій забезпечується матеріальний захист 
населення у разі втрати працездатності та в похилому 
віці. але цей рівень пенсійної системи україни не може 
повноцінно розвиватися за умов політично-економічних 
та демографічних проблем.

однією із цих проблем є стійка тенденція до зменшення 
чисельності населення україни, як загального, так і зайня-
того. так, згідно з даними державної служби статистики, 
на кінець 2014 р. чисельність населення країни без ураху-
вання окупованих територій (ар крим та частини доне-
цької й луганської областей) становила 42 928,9 тис осіб, 
а в 2018 р.– 42 186,6 тис осіб, тобто на 742,3 тис осіб менше 
проти 2014 р. кількість офіційно зайнятого населення 
в україні (без урахування окупованих територій) у 2014 р. 
становила 17 188,1 тис осіб, а в 2018 р. – 15 743,2 тис осіб, 
що на 1 444,9 тис осіб менше проти 2017 р. (рис 1).

дані рис. 1 свідчать про практичне зрівняння чисель-
ності пенсіонерів та зайнятого населення в країні у період 
2014–2018 рр., що зумовило неможливість Пенсій-
ного фонду україни функціонувати самостійно. так, 
у 2017 р. кошти, спрямовані з державного бюджету для 
покриття дефіциту Пенсійного фонду україни, стано-
вили 133,5 млрд. грн, на кінець 2018 р. реальний дефіцит 
його бюджету становив 139,3 млрд. грн, а з державного 
бюджету було спрямовано 150,09 млрд. грн для забезпе-
чення пенсійних виплат (рис. 2) [3].
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рис. 1. співвідношення чисельності загального, зайнятого населення та пенсіонерів в україні за 2014–2018 рр.  
(без урахування окупованих територій (ар крим та частини донбасу), тис осіб

Джерело: побудовано авторами на основі [2]

рис. 2. динаміка дефіциту бюджету пенсійного фонду україни за 2014–2019 рр., млрд. грн
Джерело: побудовано авторами на основі [3; 4]
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зважаючи на постійний дефіцит бюджету Пенсійного 
фонду україни, в країні було здійснено заходи реформу-
вання, що переважно полягали у підвищенні пенсійного 
віку та страхового стажу. Проте аналіз рівня пенсійного 
забезпечення громадян україни свідчить, що він є занадто 
низьким та зростає дуже повільними темпами. так, на 
кінець березня 2018 р. середня пенсія в україні збільши-
лася проти 2017 р. на 38,0 грн. і становила 2 517,82 грн. 
на рис. 3 представлено середній розмір пенсійної виплати 
в регіонах україни станом на 01 січня 2019 р., що свідчить 
про те, що у 18-ти регіонах україни середній розмір пен-
сійної виплати був нижчим за середній розмір пенсійної 
виплати по україні (2 645,66 грн) [5].

При цьому дані рис. 3 свідчать, що на початок 2019 р. 
лише у п’яти регіонах україни середній розмір пенсійної 
виплати був вищим за середній розмір по країні, а у двох 
регіонах (київській і харківській областях) він знаходився 
на рівні середнього розміру пенсійної виплати в україні. 
найбільші пенсійні виплати на початок 2019 р. отриму-
вали мешканці міста києва, донецької, луганської та 
дніпропетровської областей. у столиці україни середня 
пенсія у цей період становила 3 677,05 грн., на донеччині – 
3 438,93 грн, а на луганщині – 3 171,82 грн. найменшими 
на початок 2019 р. були пенсійні виплати мешканцям тер-
нопільської області – у середньому 2 059,47 грн, а також 
закарпатської області, де вони становили 2 139,66 грн.

Проведені дослідження засвідчили, що в україні 
сьогодні не функціонує другий рівень системи пенсій-
ного забезпечення, а саме накопичувальний держав-
ний пенсійний фонд. спроба впровадження його в дію 
в країні відбулася на початку 2017 р. змінами до закону 
україни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування». Було законодавчо передбачено, що нако-
пичувальна система стосується громадян, яким на дату 
запровадження перерахування страхових внесків до нако-
пичувального фонду виповнилося не більш як 35 років. 
відсоток відрахувань передбачався на рівні 2%, зі збіль-
шенням до 2022 р. до 7%. [1]. але другий рівень системи 
пенсійного забезпечення не впроваджений у дію.

третій рівень вітчизняної пенсійної системи було вве-
дено в дію з 01 січня 2004 р., коли набрав чинності закон 
україни «Про недержавне пенсійне забезпечення», відпо-
відно якого його безпосередніми учасниками є недержавні 
пенсійні фонди,  страхові компанії зі страхування життя, 
що укладають угоди добровільного пенсійного страху-
вання, та банківські установи, котрі мають ліцензію щодо 
відкриття пенсійних депозитних рахунків [6].

згідно з офіційними даними національної комісії, 
що здійснює державне регулювання ринків фінансо-
вих послуг, станом на початок 2019 р. в україні діяло 
62 недержавних пенсійних фонди, регіональний розподіл 
яких представлено на рис. 4.

Послугами недержавних пенсійних фондів у цей період 
в україні було охоплено понад 855,3 тис осіб, що становило 
близько 5,4% від загальної кількості зайнятого населення. 
водночас в україні налічувалося 30 компаній зі страху-
вання життя, з яких лише чотири здійснювали добровільне 
пенсійне страхування, а частка пенсійного страхування 
на ринку страхування життя україни становила 1,2% від 
усіх премій за всіма видами страхування життя на кінець 
2018 р., що є дуже низьким показником (рис. 5).

щодо банків як учасників системи недержавного пен-
сійного забезпечення, то їхня участь в україні переважно 
полягає у співпраці з недержавними пенсійними фондами 
та компаніями зі страхування життя. оскільки інформація 
щодо обсягу укладених пенсійних депозитних рахунків 
банками у відкритому доступі відсутня, то важко визначити 
ступінь їхньої участі у цьому складнику пенсійної системи.

у табл. 1 представлено показники діяльності недер-
жавних пенсійних фондів і компаній зі страхування життя 
в україні станом на кінець 2018 р.

Порівнюючи діяльність недержавних пенсійних фон-
дів та страховиків у галузі недержавного пенсійного 
забезпечення, доцільно зробити висновок, що недержавні 
пенсійні фонди на початок 2019 р. акумулювали більші 
обсяги пенсійних внесків і здійснили більші пенсійні 
виплати, ніж страховики. однак компанії зі страхування 
життя володіли більшим фінансовим потенціалом на 
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Джерело: побудовано авторами на основі [5]
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відміну від пенсійних фондів, оскільки їхні активи у цей 
період були практично в чотири рази більшими, ніж 
активи недержавних пенсійних фондів.

отже, результати аналізу діяльності учасників тре-
тього рівня вітчизняної пенсійної системи – недержав-
ного пенсійного забезпечення – свідчать про недостатній 
його розвиток у нашій країні.

сьогодні україна, як і більшість пострадянських країн, 
послуговується пенсійною системою, успадкованою від 
радянських часів, що є неефективною в сучасних ринко-
вих умовах. нині в більшості цих країн рівень пенсій є 
вкрай низьким і не відповідає необхідному прожиткового 
мінімуму пенсіонерів [9].

Проведемо порівняльний аналіз пенсійних систем 
україни та окремих пострадянських країн (табл. 2).

дані табл. 2 свідчать, що серед досліджуваних нами 
пенсійних систем пострадянських країн найкращою є сис-

тема казахстану. Про це свідчать результати проведених 
нами досліджень. зокрема, розмір соціальної пенсії у цій 
країні на початок 2019 р. становив 202 євро, і в країні, на 
відміну від україни, було запроваджено накопичувальний 
рівень державної системи пенсійного забезпечення – вве-
дено в дію державний Єдиний накопичувальний пенсій-
ний фонд. казахстан одним із перших у пострадянських 
країнах запровадив розподільчо-накопичувальну пенсійну 
систему, орієнтуючись на пенсійну систему чилі, досвід 
якої використовувався багатьма країнами світу. у резуль-
таті проведення пенсійної реформи казахстан отримав 
додаткові інвестиційні ресурси з недержавних пенсійних 
фондів, що дало змогу поповнити державний бюджет за 
рахунок збільшення акумуляції пенсійних накопичень 
усередині країни. крім того, до 2030 р. казахстан планує 
перейти повністю на добровільно-накопичувальну сис-
тему пенсійного забезпечення [10].
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таблиця 1
показники діяльності недержавних пенсійних фондів та компаній зі страхування життя,  

що здійснювали пенсійне страхування в україні, станом на 01 січня 2019 р., млн грн

показник недержавні пенсійні 
фонди 

компанії зі страхування життя,  
що здійснюють пенсійне страхування

кількість, од. 62 4
кількість учасників (застрахованих) громадян, тис осіб. 68,8 11,8
загальна вартість активів, млн грн 2 745,2 11 267,6
Пенсійні внески, млн грн 2 000,5 44,5
Пенсійні виплати, млн грн 781,5 8,6

Джерело: побудовано авторами на основі [7; 8]
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Проведені дослідження особливостей організації 
систем пенсійного забезпечення країн світу свідчать, що 
однією з найкращих пенсійних систем сьогодні є система 
пенсійного забезпечення чилі, запроваджена августо 
Піночетом у 1981 р. Модель цієї пенсійної системи під 
час реформування своїх систем пенсійного забезпечення 
взяла за основу значна кількість європейських країн, 
а також аргентина, Перу, колумбія та казахстан [14].

розглянемо особливості організації систем пенсійного 
забезпечення канади, Японії, сШа та чилі (табл. 3).

отже, для економічно розвинених країн світу сьогодні 
характерні три рівні системи пенсійного забезпечення, 
в яких провідна роль належить державним та добровіль-
ним накопичувальним складовим. При цьому кожній кра-
їні притаманна власна система пенсійного забезпечення.

висновки. у результаті аналізу сучасного стану дер-
жавного складника вітчизняної системи пенсійного забез-
печення виявлено низку проблем її розвитку. основними 
з них є стійка тенденція до зменшення кількості загального 
та зайнятого населення, збільшення кількості пенсіонерів, 
постійний дефіцит бюджету Пенсійного фонду україни, 
низький рівень соціальних пенсійних виплат і відсутність 
роботи накопичувального державного складника сис-
теми пенсійного забезпечення. результати аналізу функ-
ціонування вітчизняної системи недержавного пенсійного 
забезпечення засвідчили недостатній її розвиток в україні. 
Порівняльний аналіз розвитку систем пенсійного забезпе-
чення україни та зарубіжних країн свідчить, що у більшості 
країн світу функціонують трирівневі системи пенсійного 
забезпечення, в яких значну роль відіграє накопичувальний 

таблиця 2
порівняльна характеристика пенсійних систем окремих пострадянських країн  

за основними критеріями станом на 01 січня 2019 р.
показник україна азербайджан Білорусь казахстан

кількість 
пенсіонерів, осіб/%

11 470 400  
(27,2% населення)

1 318 434  
(13% населення)

2 500 000  
(23% населення)

3 025 771  
(16,7% населення)

Пенсійний вік, років жінки – 59 (до 60); 
чоловіки – 60 жінки й чоловіки – 65 жінки – 55;  

чоловіки – 60 жінки – 58; чоловіки – 63

Мінімальний стаж 
для отримання 
пенсії, років

жінки й чоловіки – 26 
(збільшення на пів 

року до 2028 р.)

жінки й чоловіки –  
не менше 12 

жінки – 20;  
чоловіки – 25 жінки – 20; чоловіки – 25

середня соціальна 
пенсія за віком, євро 88,2 99,5 138,0 202,0 

Порядок розрахунку  
пенсії

на основі середньої 
заробітної плати в 

країні

на основі засобів, нако-
пичених на держав-

ному індивідуальному 
рахунку з урахуванням 

індексації

на основі встановлених 
норм, відкоригованих 
з урахуванням зрос-

тання середньої заро-
бітної плати в країні

60% від середньомісяч-
ного доходу, отриманого  
за будь-які 3 роки роботи 

підряд

джерела виплати 
пенсії

Пенсійний фонд 
україни та учасники 

системи недержавного 
пенсійного забезпе-

чення

державний фонд 
соціального захисту 

азербайджану

Фонд соціального 
захисту населення 

Міністерства праці та 
соціального захисту 

державний центр 
з виплати пенсій, Єдиний 
накопичувальний пенсій-
ний фонд та недержавні 

пенсійні фонди
Джерело: складено авторами на основі [10; 11]

таблиця 3
особливості організації систем пенсійного забезпечення канади, Японії, сШа та чилі

країна особливості пенсійної системи

канада

– пенсійний вік для жінок та чоловіків – 65 років (які прожили на території країни не менше 10 років, повна пенсія 
– не менше 40 років);
– мінімальний розмір пенсії за віком 440 дол. сШа;
– перший рівень пенсійної системи – канадський пенсійний план (The Canada Pensіon Plan - срр) – реформована 
солідарна система;
–другий – накопичувальна система на основі спеціальних пенсійних планів (внески роботодавців та працівників);
– третій – добровільні приватні  пенсійні програми

Японія

– пенсійний вік – 65 років для чоловіків і жінок (із можливим коридором виконання до 70 років);
– перший рівень – базові державні пенсії (внески громадян, роботодавців і дотації держави);
– другий рівень – додаткові професійні пенсійні внески;
– третій рівень – приватні пенсії (здійснюється добровільно)

сШа

– пенсійний вік – 65,5 роки для чоловіків і жінок;
– середня пенсія на місяць – 1100–1200 дол. сШа;
– перший рівень – державні пенсії (реформована солідарна розподільна пенсійна система);
– другий рівень – приватні корпоративні пенсії (накопичувальні професійні пенсійні програми);
– третій рівень – приватні індивідуальні пенсійні накопичення

чилі

– пенсійний вік для жінок та чоловіків – 65 років (які прожили на території країни не менше 10 років, повна пен-
сія – не менше 40 років);
– мінімальний розмір пенсії за віком – 450 дол. сШа;
– перший рівень пенсійної системи – обов’язкові відрахування внесків працівників на індивідуальні пенсійні 
рахунки, контрольовані державою;
–другий – страхування на випадок інвалідності втрати годувальника;
– третій рівень – добровільні приватні пенсії

Джерело: складено авторами на основі  [12–15]
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систеМа пенсионного оБеспечениЯ в украине: состоЯние и перспективЫ 
раЗвитиЯ с учетоМ опЫта ЗаруБежнЫХ стран

аннотация. в статье обоснована неэффективность современной пенсионной системы украины в условиях демо-
графических и политико-экономических проблем страны. Проанализирована динамика численности общего, занято-
го населения и пенсионеров в украине, а также дефицита бюджета Пенсионного фонда украины. выявлены причины 
отсутствия работы накопительного государственного пенсионного фонда как второго уровня отечественной системы 
пенсионного обеспечения. Проведен сравнительный анализ систем пенсионного обеспечения отдельных постсоветских 
стран и рассмотрены особенности функционирования систем пенсионного обеспечения экономически развитых стран 
мира. авторы сосредоточивают внимание на главной роли накопительных составляющих, как общегосударственных, 
так и добровольных, пенсионных систем экономически развитых стран. с целью приближения системы пенсионного 
обеспечения украины к стандартам пенсионных систем этих стран предлагается в процессе ее реформирования исполь-
зовать опыт зарубежных стран именно в сфере функционирования накопительных составляющих пенсионной системы.

ключевые слова: система пенсионного обеспечения, общеобязательное пенсионное страхование, пенсионный воз-
раст, негосударственное пенсионное обеспечение, сравнительный анализ.

THE PENSION SYSTEM OF UKRAINE: THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  
TAKING INTO ACCOUNT THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES

Summary. The article is devoted to the problems of becoming an effective pension system of citizens in Ukraine as an im-
portant element of the social policy of the state. The article deals with the current state of the pension system of Ukraine in the 
context of demographic, political and economic problems of the country. In particular, the authors investigate such problems as 
the tendency for permanent reduction of the general and employed population in the country in comparison with the number of 
pensioners, the constant deficit of the Pension Fund of Ukraine, the low level of payment of social pensions for the majority of 
citizens, and the lack of activity of the second level of the pension system - the national pension provision. The article analyzes 
the activity of participants of the third level of the pension system - non-state pension insurance, namely banks, non-state pension 
funds and insurance companies providing voluntary pension insurance in Ukraine. Using the method of comparative analysis, the 
peculiarities of the functioning of the pension systems of some post-Soviet countries, in particular, Ukraine, Belarus, Kazakhstan 
and Azerbaijan, were investigated. Particular attention is paid to Kazakhstan's pension system, created on the basis of the use of 
elements of the Chilean pension system. The article deals with the peculiarities of the functioning of the pension systems of cer-
tain countries of the world, in particular, the USA, Canada, Japan and Chile taking into account their basic elements. The authors 
include the retirement age for men and women, the duration of the introduction of the three-tier pension system, the size of the av-
erage social pension payment in the country, and the development of the cumulative component of each country's pension system. 
The article determines the practical significance of the obtained results and possible vectors for their application in the process of 
reforming the pension system in Ukraine draws conclusions and outlines directions for further scientific research to improve the 
functioning of the national pension system, taking into account the experience of foreign countries.

Key words: pension system, compulsory pension insurance, retirement age, non-state pension, comparative analysis.
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ЗаБеЗпеченнЯ аграрного вироБництва  
сільськогосподарськоЮ теХнікоЮ:  

сучасний стан та перспективи

анотація. у роботі проведено глибокий аналіз конкурентного середовища банківських установ сьогодення. розгля-
нутанотація. на підставі порівняльного аналізу забезпеченості в різних країнах аграрних підприємств тракторами та 
комбайнами зроблено висновок, що забезпеченість в україні сільськогосподарських підприємств технікою для рослин-
ництва досить висока і достатня для стабільного виробництва рослинницької продукції. у роботі здійснено аналіз екс-
порту та імпорту сільськогосподарської техніки для рослинництва. аналіз виробництва тракторів та їх експорту вказує 
на втрату підприємствами сільськогосподарського машинобудування не лише експортного, а й виробничого потенціалу. 
окреслено шляхи подолання залежності аграрного виробництва від імпортної сільськогосподарської техніки. відзна-
чено роль діючої державної програми фінансування часткової компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської 
техніки Підкреслено, що лише за комплексного підходу держави до проблем виробництва вітчизняної техніки стане 
можливим відновлення виробничого та експортного потенціалу машинобудівними підприємствами.

ключові слова: експорт, імпорт, залежність від імпорту, трактор, зернозбиральний комбайн, потужність.

вступ та постановка проблеми. ще в кінці 80-х років 
україна, маючи потужний машинобудівний комплекс, 
могла забезпечувати сільськогосподарське виробництво 
сучасною на той час посівною, ґрунтообробною, кормо- 
і бурякозбиральною технікою та тракторами на території 
всього колишнього радянського союзу. крім того, вітчиз-
няна техніка користувалася значним попитом за межами 
країни. на жаль, сьогодні аграрний машинобудівний під-
комплекс знаходиться у кризовому стані та не спромож-
ний повною мірою забезпечити навіть вітчизняне сіль-
ськогосподарське виробництво сучасною економічною, 
потужною та високотехнологічною технікою.

отже, постають питання: розвивати та модернізувати 
в україні виробництво сільськогосподарської техніки, що 
задовольнятиме сучасні вимоги виробників аграрної про-
дукції, чи дозволити наповнення вітчизняного ринку тех-
ніки за рахунок іноземних якісних зразків, у тому числі 
вживаних? чи повинна держава брати участь у цьому 
процесі, фінансуючи програми розвитку сільськогос-
подарського машинобудування, чи залишити цю галузь 
самотужки долати виклики, що постали перед нею на 
сучасному етапі розвитку економіки?

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, 
що стосуються розвитку машинобудування для агропро-
мислового комплексу, в різні часи вивчали вітчизняні вчені 
в.в. адамчук [1], Я.к. Білоусько [2], в.М. довбня [3], 
н.Б. кирич [4], г.в. климик [5], в.і. кравчук [6], о.г кри-
воконь [7], в.М. Петров [8], н.в. тарасова [9], н.в. Шан-
дрова [10] тощо. разом із тим недостатньо дослідженим 
залишається питання впливу держави на розвиток та 
модернізацію машинобудівних підприємств.

Метою цієї роботи є аналіз виробництва, експорту 
та імпорту сільськогосподарської техніки в динаміці; 
визначення рівня залежності аграрного виробництва від 
імпорту техніки та наслідків такої залежності; окреслення 
шляхів збільшення частки вітчизняної техніки на ринку 
та росту експортного потенціалу виробництва машинобу-

дівної продукції для сільського господарства; визначення 
місця держави в сприянні розвитку вітчизняного сіль-
ськогосподарського машинобудування.

результати дослідження.
сучасне сільське господарство неможливе без сучас-

них та ефективних засобів механізації. відхід від планової 
економіки та створення ринкових умов господарювання 
в україні викликали певні загрози для аграріїв. існуючий 
диспаритет цін на промислову продукцію та продукцію 
сільського господарства не давав змоги сільськогосподар-
ським підприємствам повною мірою здійснювати онов-
лення машино-тракторного парку відповідно до розвитку 
нових інноваційних технологій, збільшуючи витрати на 
обробіток та посів, а також утрати під час збирання, тран-
спортування та зберігання врожаю.

аналізуючи дані, наведені в табл. 1, можемо спосте-
рігати значне зниження показників забезпеченості трак-
торами та зернозбиральними комбайнами сільськогоспо-
дарських підприємств. але вже з 2010 р. з невеликими 
відхиленнями стабілізувалася потужність двигунів трак-
торів у межах від 11 826 тис квт у 2014 р. до 12 615 тис квт 
у 2016 р. слід відзначити, що за поступового зменшення 
тракторів (невеликі коливання зменшення та збільшення 
з 2014 р.) за цей же період постійно збільшується середня 
потужність одного трактора – з 63,2 квт у 1991 р. до 
97,3 квт у 2017 р. у розрахунку на 1 тис га ріллі з неве-
ликими коливаннями (6,7–7,8) кількість тракторів усе ж 
таки зменшується. тобто стосовно парку тракторів сіль-
ськогосподарських підприємств можна зробити висновок, 
що він постійно оновлюється за рахунок більш потужних 
тракторів та продуктивність їх зростає.

стосовно зернозбиральних комбайнів спостерігається 
така ситуація: загальна кількість комбайнів залишається 
майже незмінною, кількість комбайнів, яка припадає 
на 1 тис га посівної площі зернових (без кукурудзи) – 
3–3,9 одиниць. Протягом 2016–2017 рр. цей показник уза-
галі незмінний – 3,8 шт.
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Порівняно з більшістю європейських країн, сШа 
та канади забезпеченість виробництва виглядає зовсім 
по-іншому. найвища забезпеченість технікою – у німеч-
чині (рис. 1) через велику кількість фермерських госпо-
дарств малого розміру, які забезпечені необхідною техні-
кою. Подібна ситуація спостерігається й у інших країнах 
Європи. Приміром, у Польщі 91% усіх фермерських госпо-
дарств – це малі ферми до 20 га, що займають 61% загаль-
ної площі земель сільськогосподарського призначення [11].

у сШа та канаді середній розмір фермерських госпо-
дарств дещо більший, тому і кількість техніки на 1 тис га 
ріллі та посівних площ порівняно нижча, ніж в європей-
ських країнах.

що стосується Білорусі, казахстану, росії та україни, 
то ситуація відрізняється кардинально. у Білорусі перева-
жають середні та великі господарства, а в інших згаданих 
країнах ще й розвинуті великі аграрні холдинги, які вико-
ристовують значно менше техніки на одиницю площі, але 
вона значно потужніша і продуктивніша, що зумовлено 
саме розміром оброблюваних земель.

тобто, на нашу думку, порівнювати забезпеченість 
сільськогосподарською технікою в україні із забезпе-
ченістю в країнах Європи, сШа та канаді некоректно, 
оскільки відрізняється основний показник – середня 
площа на одне господарство. необхідно здійснювати 

порівняння країн з однаковою системою організації 
виробництва: на великі обсяги площі використовується 
більш потужна та широкозахватна техніка, яка може обро-
бляти більші площі за короткий проміжок часу.

у даному разі забезпеченість техніки в україні зна-
ходиться між забезпеченістю в Білорусі та казахстані – 
6,7 трактори на 1 тис га ріллі і 3,8 комбайна на 1 тис га 
посівної площі (без кукурудзи).

оскільки якісні та вчасні обробіток ґрунту, догляд за 
посівами та збирання врожаю є запорукою високої вро-
жайності, то необхідно здійснити аналіз експорту украї-
ною сільськогосподарської продукції, наприклад пшениці 
(табл. 2).

отже, щорічне зростання експорту пшениці свідчить 
про високу врожайність та достатні валові збори для того, 
щоб можна було її експортувати в значних обсягах.

ураховуючи вищевказані дані, можна зробити висно-
вок, що забезпеченість в україні аграрних підприємств 
технікою для рослинництва досить висока і достатня 
для стабільного виробництва рослинницької продукції. 
але виникають питання: техніку якого виробника засто-
совують аграрії – вітчизняного чи іноземного? чи в змозі 
вітчизняні сільськогосподарські товаровиробники забез-
печити сучасною потужною, високотехнологічною, еко-
логічною технікою аграрний сектор економіки?

таблиця 1
наявність та потужність самохідної сільськогосподарської техніки в аграрних підприємствах

показники роки 2017 у відсот-
ках до 19911991 2000 2010 2013 2014 2015 2016 2017

трактори, тис шт. 497,3 318,9 151,3 146 130,8 127,9 132,7 129,3 26,0
у розрахунку на 1000 га ріллі, шт. 14 11 7,8 7,6 7 6,8 7,1 6,7 47,9
Потужність двигунів тракторів, млн квт 31,4 20,6 12,5 12,9 11,8 12,0 12,6 12,6 40,0
середня потужність двигуна трактора, квт 63,2 64,7 83 88,4 90,4 94,1 95,1 97,3 154,0
зернозбиральні комбайни, тис шт. 105,2 65,2 32,8 30 27,2 26,7 27,4 26,8 25,5
у розрахунку на 1000 га посівної площі 
зернових (без кукурудзи), шт. 8 5,9 3,6 3,7 3,9 3,5 3,8 3,8 47,5

Джерело: розраховано за даними Держстату України
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таблиця 2
експорт україною пшениці в 2013–2017 рр.

роки
2013 2014 2015 2016 2017

експорт, млн т 7,96 10,54 13,45 17,92 17,31
Джерело:  розраховано за даними Держстату України
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на момент оголошення незалежності україни країні не 
вистачало лише власного виробництва зернозбиральних 
комбайнів, проте й цей недолік було швидко подолано. 
у 1995 р. у херсоні було розпочато випуск нової моделі 
«славутич», створеної конструкторами з кБ «Південне». 
хоча машина досить недосконала, але свого часу займала 
свою нішу на ринку сільськогосподарської техніки.

на жаль, усе це складне й досконале господарство не 
витримало випробування кризою 1990-х і початку 2000-х 
років. Якщо в росії та Білорусі влада зважилася на про-
текціоністські заходи з метою підтримки національних 
виробників, то український ринок був цілком відданий 
імпорту. а вітчизняна продукція в умовах розвалу 1990-х 
років виявилася неконкурентоспроможною порівняно 
з навіть б/в технікою провідних світових брендів – John 
Deere, Case, Claas, New Holland [13].

активна модернізація виробничої бази дала змогу 
в 2015 р. таким підприємствам, як тов «лозівські 
машини» та Пат «галещина машзавод» (техніка для 
обробітку ґрунту), тов «велес агро» (виробництво 
ґрунтообробної та посівної техніки), Пат «гідросила» 
(гідравлічні системи), тов «техна» (обладнання для пта-
хівництва) та ін., представити широкому колу європей-
ських країн свої нові розробки.

загалом сьогодні в галузі сільгоспмашинобудування 
функціонують понад 140 машинобудівних підприємств. 
це вказує на потужний потенціал вітчизняних виробників 
сільськогосподарської техніки, яким лише бракує інвести-
ційного поштовху.

на жаль, ситуація на ринку с.-г. техніки україни зали-
шається досить невтішною. аналіз експорту та імпорту 
техніки для рослинництва (рис. 2) вказує на критичний 
стан щодо імпорту в країну. найвищий рівень імпорту 
відзначено в 2008 р.– 1 млрд. 342 млн. дол. сШа (ста-
більний розвиток економіки, доступні дешеві позичкові 
кошти) та в 2017 р.– 1 млрд. 337 млн. дол. сШа (певна 
стабілізація економіки після втрати територій та військо-
вих дій на сході країни).

але в 2000–2005 рр. імпорт сільськогосподарської 
техніки у цілому був зовсім незначний, хоча й постійно 
зростав. так, у 2000 р. він становив лише 141,8 млн. дол. 
сШа, у 2003 р. – 365,2 млн. дол. сШа, а в 2005 р. – 
597,6 млн. дол. сШа [7, с. 5].

але у ситуації, що склалася, найгіршим є ріст співвідно-
шення між імпортом та експортом. Якщо в 2006 р. це спів-
відношення було 1:3,7, що вже є досить великим негативом 
для економіки країни, то в 2011 р. він досяг співвідношення 
1:7, а в 2016 р. досяг найвищого рівня – 1:13,9 і з того часу 
не опускається нижче 1:12,1. негативне ж сальдо сприяє 
значному відтоку валюти з країни, втраті позицій продукції 
вітчизняних машинобудівників на іноземних ринках, міграції 
кваліфікованої робочої сили за кордон та підриву економіки 
у цілому через виникнення критичної імпортозалежності.

аналізуючи стан виробництва, експорту та імпорту 
тракторів (рис. 3), ми можемо спостерігати негативну 
тенденцію до зменшення виробництва вітчизняних трак-
торів. так, у 2008 р. їх виробництво досягло максималь-
ного значення – 6,34 тис штук, водночас експорт також 
був найбільший – 3,24 тис шт.

у 2018 р. виробництво тракторів становило лише 
2,4 тис шт., а експорт упав до найнижчого рівня – 270 шт. 
імпорт тракторів у 2016 р. досяг найвищого показника 
у 11,83 тис од., що свідчить про критичну залежність від 
імпорту аграрного виробництва й абсолютну неспромож-
ність на даний момент задовольнити потреби вітчизня-
них сільськогосподарських товаровиробників. окрім того, 
вітчизняні виробники тракторів майже повністю втратили 
експортний потенціал, оскільки різко скоротився експорт 
тракторів у країни снд, особливо до росії, а на європей-
ському та північноамериканському ринках українська про-
дукція неконкурентоспроможна. Під час аналізу імпорту 
тракторів не враховано дані по китаю, оскільки його про-
дукція використовується здебільшого домогосподарствами, 
а наше дослідження ґрунтується на даних лише сільськогос-
подарських підприємств. у набагато гіршій ситуації знахо-
диться виробництво зернозбиральних комбайнів.

на жаль, україна не має культури виробництва влас-
них самохідних комбайнів, і фінансування розробок та 
досліджень у цьому напрямі не призвело до позитивних 
результатів. спроби запускати у виробництво ліцензійні 
машини не мають успішного завершення, передусім через 
невиважену політику держави та відсутність контролю 
над використанням бюджетних коштів.

аналіз динаміки виробництва, експорту та імпорту 
зернозбиральних комбайнів (рис. 4) указує на абсолютну 
залежність вітчизняних аграріїв від їх імпорту.

*Січень-серпень 2019 р.
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*Без Китаю.
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Максимальне їх виробництво припадає на передкризовий 
2008 р. та післякризовий 2011 р. – лише 309 та 399 одиниць 
відповідно. При цьому експорт комбайнів зовсім незначний 
і досяг максимуму в 2013 р. – лише 40 шт. за виробництва 
лише 68 од. щодо імпорту цієї техніки, то він досяг макси-
мальних значень у тому ж передкризовому році (3 872 шт.) та 
в 2017 р. (3 229 шт.). При цьому сьогодні вітчизняні сільсько-
господарські товаровиробники перевагу надають комбайнам 
провідних західноєвропейських виробників та виробників 
сШа, залишаючи майже незатребуваними комбайни вироб-
ництва країн снд, свого часу досить популярних, таких як 
білоруський «Полісся» та російський Acros.

висновки. Підводячи підсумки дослідження, можна 
зробити висновок, що аграрні підприємства цілком забез-
печені рослинницькою сільськогосподарською технікою, 
яка дає змогу вчасно й якісно збирати врожай.

стосовно позбавлення від імпортозалежності сіль-
ськогосподарського виробництва, то без активного втру-
чання держави це практично неможливо.

Передусім держава повинна створити сприятливий 
інвестиційний клімат для організації на території україни 

виробництва інноваційної, потужної та високопродуктивної 
техніки провідних іноземних виробників. так, наприклад, 
росія, яка мала гірші стартові позиції щодо виробництва 
тракторів, на 2017 р. виготовляє 7 063 сільськогосподар-
ських трактори, у тому числі 7 968 тракторів іноземних 
марок, таких як John Deere, New Holland, Claas, Deutz Fahr, 
Versatile, Мтз і навіть українські хтз у Бєлгороді [14].

залучивши іноземних інвесторів для будівництва 
нових заводів та організації спільних підприємств на 
базі вже існуючих у країні виробництв через створення 
сприятливого інвестиційного клімату, україна отримає 
низку безумовних переваг: 1) запобігання вивозу валюти 
з країни, що сприятиме стабілізації економіки у цілому та 
гривні зокрема; 2) зупинення відтоку кваліфікованої робо-
чої сили та повернення тих працівників, які вже виїхали за 
кордон; 3) збільшення робочих місць та відкриття суміж-
них виробництв; 4) значне поповнення бюджету україни; 
5) вихід вітчизняної сільгосптехніки на ринки провідних 
держав; 6) розвиток соціальної сфери на місцевому рівні.

сьогодні для підтримки вітчизняного сільськогоспо-
дарського машинобудування та активізації придбання 

рис. 4. динаміка виробництва та експорту-імпорту комбайнів зернозбиральних, 2007–2018 рр.
Джерело: розраховано за даними Держстату України
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української техніки необхідно продовжити програму 
часткової компенсації вартості вітчизняної с.-г. техніки 
та вдосконалювати механізм її функціонування шляхом: 
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інноваційних технологій, для підвищення рівня конку-
рентоспроможності вітчизняної техніки та обладнання; 

е) допуск до участі в програмі (в майбутньому) нерези-
дентів, що здійснюють виробництво с.-г. техніки на тери-
торії україни.

лише за комплексного підходу держави до проблем 
виробництва вітчизняної техніки, збільшення фінансу-
вання на впровадження інноваційних технологій у маши-
нобудуванні та заохочення аграрних підприємств купувати 
вітчизняну техніку виробники сільськогосподарських 
машин зможуть виготовляти сучасну, конкурентну, якісну, 
економічну та зручну техніку.
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оБеспечение аграрного проиЗводства сельскоХоЗЯйственной теХникой: 
совреМенное состоЯние и перспектива

аннотация. на основании сравнительного анализа обеспеченности в разных странах аграрных предприятий трак-
торами и комбайнами сделан вывод, что обеспеченность в украине сельскохозяйственных предприятий техникой для 
растениеводства достаточно высока и достаточна для стабильного производства растениеводческой продукции. в ра-
боте проведен анализ экспорта и импорта сельскохозяйственной техники для растениеводства. анализ производства 
тракторов и их экспорта указывает на потерю предприятиями сельскохозяйственного машиностроения не только экс-
портного, но и производственного потенциала. обозначены пути преодоления зависимости аграрного производства от 
импортной сельскохозяйственной техники. отмечено значение действующей государственной программы финансиро-
вания частичной компенсации стоимости отечественной сельскохозяйственной техники. Подчеркнуто, что только при 
комплексном подходе государства к проблемам производства отечественной техники станет возможным восстановле-
ние производственного и экспортного потенциала машиностроительными предприятиями.

ключевые слова: экспорт, импорт, зависимость от импорта, трактор, зерноуборочный комбайн, мощность.

PROVISION OF AGRICULTURAL PRODUCTION OF AGRICULTURAL EQUIPMENT:  
THE MODERN STATE AND THE PERSPECTIVE

Summary Based on a comparative analysis of the availability of tractors and combines per 1,000 hectares of agricultural 
land in different countries of agricultural enterprises, as well as an analysis of the growth of wheat exports from Ukraine, it is 
concluded that the availability of agricultural machinery in Ukraine for plant production is high enough and sufficient for stable 
production of crop production. This paper analyzes the export of agricultural machinery imports for crop production. A nega-
tive balance of export-import operations of these products has been established, which leads to a significant outflow of foreign 
currency from the country, loss of positions of products of domestic machine-builders in foreign markets, migration of skilled 
labor abroad and undermining the economy as a whole. Analysis of the production of tractors and their exports indicates the loss 
of agricultural machinery not only export, but also production capacity. The author outlines ways to overcome the dependence 
of agricultural production on imported agricultural machinery. The article emphasizes that, first of all, the state should create a 
favorable investment climate for the organization of innovative, powerful and high-performance equipment of leading foreign 
manufacturers in the territory of Ukraine. The importance of the current state program of financing partial compensation of the 
cost of domestic agricultural machinery, which is, at present, the main instrument of support for the enterprises of domestic 
agricultural machinery and the activation of the purchase of Ukrainian machinery, is noted. The necessity of continuation of the 
program and improvement of the mechanism of its functioning was emphasized. The author emphasizes that only with a com-
prehensive approach of the state to the problems of production of domestic machinery, increasing funding for the introduction of 
innovative technologies in mechanical engineering and encouraging agrarian enterprises to buy domestic machinery agricultural 
machinery manufacturers will be able to produce modern, competitive, high-quality, economical and convenient

Key words: export, import, import dependency, tractor, combine harvester, power.
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осоБливості поБудови систеМи стратегічного Маркетингу 
ЗовніШньоеконоМічноЇ діЯльності  підприЄМств

анотація. визначено роль стратегічного маркетингу у підвищенні результативності зовнішньоекономічної діяль-
ності вітчизняних підприємств. обґрунтовано потребу державного впливу на базові елементи зовнішньоекономічної 
політики. визначено чинники, які необхідно брати до уваги під час вибору стратегії розширення зовнішніх ринків збуту 
продукції вітчизняних підприємств. досліджено етапи формування та реалізації стратегії зовнішньоекономічної діяль-
ності господарюючого суб'єкта, яка є складником базової стратегії розвитку. окреслено заходи просування продукції 
промислових підприємств до споживачів на зовнішніх ринках та напрями протидії загрозам функціонування підприєм-
ства у зовнішньому бізнес-оточенні. досліджено складники системи стратегічного маркетингу зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства із визначеними взаємозв'язками.

ключові слова: стратегічний маркетинг, зовнішньоекономічна діяльність, стратегія, чинники впливу, промислові 
підприємства.

вступ та постановка проблеми. умовою сталого 
розвитку промислових підприємств є зовнішньоеконо-
мічна діяльність, яка характеризує конкурентні переваги 
на зовнішніх ринках збуту продукції, визначає рівень 
якості продукції, сприяє розвитку експортного потенці-
алу, активізації інвестиційно-інноваційних процесів, що, 
безумовно, впливає на стан економіки країни. Під впли-
вом інтеграційних процесів зовнішньоекономічна діяль-
ність промислових підприємств характеризується новими 
формами, що викликає потребу використання управлін-
ським персоналом новітніх підходів до її ведення. Фор-
мування та реалізація стратегії розвитку зовнішньоеко-
номічної діяльності в контексті розвитку маркетингового 
складника управління на підприємствах промисловості 
вимагає від відповідальних фахівців використання нових 
методичних підходів та підвищення рівня контролю над 
даними процесами. Побудова системи стратегічного мар-
кетингу зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
дасть змогу відслідковувати зміну споживчих потреб, 
діяльність підприємств-конкурентів та чинники зовніш-
нього впливу на всі процеси фінансово-господарської 
діяльності господарюючого суб’єкта.

аналіз останніх досліджень і публікацій. теоретико-
методичні основи розвитку стратегічного маркетингу та 
активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
стали об’єктом дослідження багатьох вітчизняних та зару-
біжних науковців. серед них варто виокремити наукові 
праці т.і. алексєєвої, і.в. Бабій, о.в. Баули, о.П. Бори-
сенка, с.в. Борох, в.і. ганіна, о.а. джусова, Я.с. ларіної, 
а.д. Прокоф’євої, а.о. Фатенок-ткачук та ін. виходячи 
з нинішніх умов функціонування підприємств та стану еко-
номіки країни, соціально-економічного становища, необ-
хідності підвищення конкурентоспроможності продукції, 
ці питання вимагають здійснення подальших досліджень 
із метою зростання ефективності ведення зовнішньоеко-
номічної діяльності вітчизняними підприємствами.

Метою даної роботи є теоретико-методичне дослі-
дження основних аспектів формування системи стратегіч-
ного маркетингу для збільшення конкурентних переваг та 
розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

результати дослідження.
важливим науковим завданням є вдосконалення інстру-

ментів стратегічного маркетингу, які можуть бути викорис-
тані діючими та потенційними суб’єктами міжнародного 
бізнесу. Поглиблення інтернаціоналізації та глобалізації 
вимагає від підприємств перегляду й переосмислення існу-
ючих стратегій у сфері міжнародного бізнесу, прийняття 
рішень з урахуванням новітніх концепцій маркетингу. 
насамперед, це орієнтація на довгострокове перебування на 
міжнародних ринках, яка вимагає стратегічного підходу до 
маркетингової діяльності. важливим практичним завдан-
ням є сприяння виведенню на ринок вітчизняної продукції 
з високим ступенем переробки та поглиблення науково-
методичних засад стратегічного маркетингу підприємств 
– суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням 
галузевих особливостей. зовнішньоекономічна діяльність 
основної маси вітчизняних підприємств має тактичний 
характер і зводиться до здійснення разових або нерегуляр-
них угод. Фахівці констатують низький рівень використання 
компаніями методів стратегічного маркетингу в міжнарод-
ному бізнесі, що не дає змоги повною мірою «розверну-
тися» і використовувати свій потенціал і конкурентні пере-
ваги на зарубіжних ринках [1, с. 184–185].

сьогодні виникає потреба у цілеспрямованому впливі 
держави на важливі складники зовнішньоекономічної 
політики. у цьому контексті основними цілями стратегії 
розвитку зовнішньоекономічної політики є: формування 
економічних та інституційних умов для розвитку націо-
нального виробництва у напрямі якнайскорішого підйому 
імпортозаміщуючих виробництв; посилення позицій 
національних виробників на внутрішньому ринку і розви-
ток потенційних можливостей виходу на зовнішні ринки 
на основі розвитку справедливої конкуренції; створення 
умов для якнайповнішого використання переваг процесу 
глобалізації та використання світових ресурсів і ринків 
для економічного розвитку.

до основних завдань стратегії розвитку зовнішньо-
економічної політики на сучасному етапі слід віднести:

– визначення стратегічних пріоритетів розвитку еко-
номіки та стратегічних товарних ринків; запровадити 
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систему інформаційного забезпечення моніторингу стану 
зовнішнього середовища та контролю стану характерис-
тик товарних потоків в україні, аналізу та прогнозу їх змін;

– забезпечення системного підходу до розроблення 
заходів державного регулювання щодо формування кон-
курентоспроможності українських ринкових структур 
до рівня розвинутих зарубіжних країн через поступову 
трансформацію механізмів державного регулювання зед, 
що дає змогу підібрати найбільш дієві й адаптивні інстру-
менти регулювання;

– удосконалення методологічних засад формування зед 
підприємств, що спрямовують стратегічне управління на 
розвиток товарного ринку, на основі комплексної дії меха-
нізмів державного регулювання (митно-тарифних, нета-
рифних, інституційних, технологічних тощо) за принципом 
«планування за цілями й оцінювання за результатами»;

– консолідувати зусилля усіх рівнів управління у реа-
лізації зовнішньоекономічної політики, систематизувати та 
закріпити функції, повноваження та відповідальність орга-
нів управління щодо досягнення поставленої мети та вико-
нання завдань, координації дій усіх учасників управління;

– визначити ефективність використання переваг від 
участі україни у міжнародній торгівлі за особливими 
правилами й умовами та провести ґрунтовний аналіз та 
врахування умов більш ефективного стратегічного парт-
нерства з країнами світу [2, с. 18–19].

щодо вітчизняних промислових підприємств, то, 
на жаль, здебільшого на початку ведення зовнішньо-
економічної діяльності не часто застосовували методи 
стратегічного управління, які передбачали б ефектив-
ний розвиток бізнесу на зовнішніх міжнародних ринках 
з акцентуванням уваги на вдосконаленні маркетингового 
складника системи управління. Перед низкою вітчиз-
няних підприємств, які вже діють на зовнішніх ринках, 
постала проблема: чи розширювати свою зовнішньоеко-
номічну діяльність, чи, навпаки, скорочувати? вирішення 
цього питання залежить від того, які цілі ставило перед 
собою підприємство на етапі виведення продукції на між-
народні ринки, яку стратегію було вибрано первинною. 
Матеріальною основою стратегії просування продукції 
вітчизняних підприємств на зарубіжних ринках є експорт-
ний потенціал країни. в україні виробляється 5% світової 
мінеральної сировини та продукції її переробки. розвідані 
запаси корисних копалин україни оцінюються приблизно 
в 7 трлн. дол. сШа, однак наявний стан економіки укра-
їни свідчить про недостатньо ефективно організовані та 
впроваджені процеси розвитку стратегії зовнішньоеконо-
мічної діяльності промислових підприємств [3, с. 24–25].

а.о. Фатенок-ткачук зазначає, що стратегія розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності повинна вказувати на 
розв’язання багатьох завдань: фінансових, маркетингових, 
управлінських тощо, хоча сьогодні поширено виділяють 
лише одну стратегічну ціль і будують на ній стратегію. 
Якщо проаналізувати стратегії українських підприємств на 
зовнішніх ринках (хоча більшість із них не схильна комен-
тувати свої дії як стратегію), можна виділити два типи, які 
є протилежні за цілями та основними методами реалізації. 
їх можна імпретувати як «початкове накопичення капі-
талу» та стратегія «довготривалого перебування». стра-
тегія накопичення капіталу націлена на отримання макси-
муму прибутку в короткостроковій перспективі, причому 
будь-якими шляхами. інша ж спрямована на стабільне 
зростання бізнесу у вибраному напрямі [4, с. 306].

для успішної реалізації поставлених завдань підпри-
ємство повинно розробити різні маркетингові стратегії: 
охоплення ринків і ринкових сегментів; конкурентні; 
виходу на нові ринки; виходу на ринки з новим това-

ром; цільові; ринкового попиту; товарної політики тощо. 
їх зміст багато в чому залежить від загальної стратегії 
підприємства та особливостей зовнішньоекономічної 
діяльності. основою планування виходу підприємства 
на зовнішні ринки є вибір оптимального способу його 
проникнення на ці ринки. Підприємство значно підви-
щить ефективність зовнішньоекономічної діяльності за 
рахунок організації виходу на іноземні ринки. однак при 
цьому необхідно добре знати умови діяльності в певній 
країні, її закони.

через проведення дослідження, оцінки й вибору іно-
земних ринків доцільно розробляти товарну, цінову, 
збутову та інші види політик, що входять у стратегічну 
маркетингову програму. Підприємства, розпочинаючи 
зовнішньоекономічну діяльність, повинні з увагою поста-
витися до вибору партнерів на світовому ринку. дуже 
важливо визначити країну, в яку найбільш вигідно екс-
портувати чи з якої найбільш вигідно імпортувати товар.

Під час зіставлення варіантів виходу на ринок різних 
країн керівництво підприємства повинно брати до уваги 
такі чинники: конкурентоспроможність свого товару; 
політичну й економічну стабільність; витрати виробни-
цтва; логістику; державні пільги й стимули; наявність 
як кваліфікованої, так і відносно дешевої робочої сили; 
ємність ринку певної країни; наявність торгових обме-
жень; наявність необхідних постачальників сировини, 
матеріалів. окрім економічних критеріїв, важливо врахо-
вувати й характер торгово-політичних відносин із певною 
країною. Перевага повинна надаватися тій, з якою нала-
годжені ділові відносини, підтверджені договірно-право-
вою основою. одним із перспективних векторів удоскона-
лення експортної діяльності на підприємстві на майбутнє 
є розроблення стратегій розвитку виробництва на серед-
ньо- та довгострокову перспективу. ефективне розро-
блення цих стратегій можливе за умови застосування різ-
них методів аналізу, наприклад SWOT-аналізу [5, с. 165].

здебільшого на початковому етапі формування стра-
тегії зовнішньоекономічної діяльності досліджується 
ринок декількох країн, і, відповідно, за результатами 
дослідження складають таблицю показників та їхніх 
характеристик, проставляють бали, а потім підсумовують 
ці бали (вагові коефіцієнти) за кожною країною окремо, 
прогнозують його майбутній розвиток, виявляють можли-
вості і загрози, сильні й слабкі сторони, оцінюють конку-
рентоспроможність та прогнозують її зміни. ринок, який 
набрав максимальну кількість балів, уважається найбільш 
сприятливим. далі визначають місію, мету зовнішньоеко-
номічної діяльності підприємства та здійснюють стра-
тегічний аналіз, який полягає у порівнянні мети і цілей 
зед із результатами аналізу зовнішнього середовища. 
наступним етапом є моделювання варіативних сценаріїв 
розвитку подій (оптимістичний, песимістичний та най-
більш вірогідний) із дослідженням впливу кожного на 
сформульовані альтернативні стратегії зед. визначається 
конкурентоспроможність підприємства у разі реалізації 
тієї чи іншої стратегії зед за певним сценарієм. Потім 
здійснюється вибір найбільш прийнятної стратегії зед 
з альтернативних і готується кінцевий варіант стратегіч-
ного плану зовнішньоекономічної діяльності підприєм-
ства. на базі стратегічного плану розробляються тактичні 
середньострокові плани зед та оперативні плани й про-
єкти. на цьому процес стратегічного планування зовніш-
ньоекономічної діяльності завершується і розпочинається 
процес реалізації стратегічного плану, тобто процес стра-
тегічного управління. він передбачає не лише організацію 
реалізації стратегії зед, а й її практичну оцінку, контроль 
над виконанням і зворотний зв’язок [6, с. 6–7].
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зростання потенціалу підприємства у сфері зовніш-
ньоекономічної діяльності для вітчизняних виробни-
ків промислової продукції має здійснюватися за такими 
напрямами:

– організація маркетингових заходів, до яких можна 
віднести проведення ефективної рекламної кампанії та 
пошук нових каналів збуту;

– проведення технологічних заходів для модернізації 
існуючих виробів та застосування новітніх технологій із 
метою створення нового інноваційного продукту.

зазначених змін можна досягти через: усунення дис-
балансу між цінами на внутрішньому ринку та світовими 
цінами на продукцію; формування умов для мобілізації 
та раціонального використання інвестиційного та іннова-
ційного потенціалу; вдосконалення механізму мотивації 
до зниження енерговитрат, сприяння переходу до енергоз-
берігаючих технологій із використанням альтернативних 
джерел енергопостачання; забезпечення сприятливих орга-
нізаційно-правових умов функціонування бізнесу [7, с. 22].

визначення та деталізація складників системи стра-
тегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю 
промислових підприємств сьогодні є досить актуальним 
та водночас проблематичним питанням. удосконалення 
потребують не тільки системи управління більшості під-
приємств, а й механізми управління зовнішньоекономіч-
ною діяльністю в аспекті основоположних складників та 
маркетингового підрозділу. на практиці управління зед 
підприємств спрямоване на вдосконалення управлінських 
рішень відносно експортно-імпортних операцій. Поде-
куди фахівці підприємств недостатньою мірою володіють 
методичними основами прийняття рішень щодо введення 
змін у складові елементи управління, які б призвели до 
розвитку міжнародного партнерства.

для кожного елемента системи управління зовніш-
ньоекономічною діяльністю підприємства важливим є 
вибір вірних управлінських рішень у тих чи інших про-
цесах. для менеджерів відділу розвитку зовнішньоеко-
номічної діяльності, маркетологів управлінські рішення 
повинні характеризуватися альтернативністю, адаптив-
ністю та спроможністю досягнення поставлених цілей. 
для цього необхідним підґрунтям є інформаційне забез-

печення як щодо зовнішніх впливів, так і даних аналізу 
фінансово-господарської й зовнішньоекономічної діяль-
ності суб’єкта. результативність стратегічного управ-
ління зовнішньоекономічною діяльністю промислових 
підприємств залежить від упровадженого дієвого меха-
нізму управління у сфері розвитку зовнішньоекономіч-
ної співпраці. Функціональні елементи механізму стра-
тегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю 
вітчизняних підприємств промисловості мають ґрунтува-
тися на принципах адаптивності, а ефективність даного 
механізму залежить від налагодження взаємозв’язків між 
елементами управління.

Менеджерами підприємства повинно бути забезпе-
чене впорядкування взаємозалежностей між функціо-
нальними елементами системи стратегічного маркетингу 
та складниками загальної системи управління підпри-
ємством. лише за такої умови підприємство здатне при-
швидшувати реалізацію поставлених цілей щодо роз-
витку зовнішньоекономічної діяльності. усі складники 
механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю 
промислового підприємства повинні бути спрямовані на 
підвищення ефективності управління в розрізі усіх склад-
ників господарювання [8, с. 226–227].

висновки. Під час формування системи стратегічного 
маркетингу зовнішньоекономічної діяльності підприєм-
ства необхідно визначити усі чинники як внутрішнього, 
так і зовнішнього характеру, що впливають на госпо-
дарчі процеси суб’єкта. Формування та реалізація мар-
кетингової стратегії, розширення зовнішніх ринків збуту 
передбачають внесення низки структурних змін в орга-
нізацію управління підприємством, зокрема у функці-
ональне наповнення служби маркетингу, фахівці якої 
мають налагодити ефективний інформаційний обмін (для 
подальшого опрацювання зібраних даних та прийняття 
управлінських рішень) з іншими функціональними під-
розділами підприємства. отже, стратегічний маркетинг 
у зовнішньоекономічній діяльності спрямований на про-
ведення стратегічного аналізу, визначення стратегічної 
основоположної мети, сукупності альтернативних марке-
тингових цілей, планування маркетингової діяльності та 
оцінювання рівня її ефективності.
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осоБенности построениЯ систеМЫ стратегического Маркетинга 
внеШнеЭконоМической деЯтельности коМпаний

аннотация. определена роль стратегического маркетинга в повышении результативности внешнеэкономической 
деятельности отечественных предприятий. обоснована потребность государственного воздействия на базовые эле-
менты внешнеэкономической политики. определены факторы, которые необходимо учитывать при выборе стратегии 
расширения внешних рынков сбыта продукции отечественных предприятий. исследованы этапы формирования и реа-
лизации стратегии внешнеэкономической деятельности хозяйствующего субъекта, которая является составной частью 
базовой стратегии развития. определены меры продвижения продукции промышленных предприятий до потребителей 
на внешних рынках и направления противодействия угрозам функционирования предприятия во внешнем бизнес-окру-
жении. исследованы составляющие системы стратегического маркетинга внешнеэкономической деятельности пред-
приятия с определенными взаимосвязями.

ключевые слова: стратегический маркетинг, внешнеэкономическая деятельность, стратегия, факторы влияния, 
промышленные предприятия.

FEATURES OF CONSTRUCTION OF STRATEGIC MARKETING SYSTEM  
OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES

Summary. The role of strategic marketing in improving the efficiency of foreign economic activity of domestic enterprises 
has been determined. Today there is a need for purposeful influence of the state on important components of foreign economic 
policy. The need for state influence on the basic elements of foreign economic policy is substantiated. Under the influence of in-
tegration processes, foreign economic activity of industrial enterprises is characterized by new forms, which necessitates the use 
of innovative approaches to its management by its management. The factors that should be taken into account when choosing 
a strategy for expanding foreign markets for domestic products are determined. Formation and implementation of the strategy 
of development of foreign economic activity, in the context of development of the marketing component of management, at the 
enterprises of the industry requires from responsible specialists to use new methodological approaches and increase the level 
of control over these processes. Given the current conditions of functioning of enterprises and the state of the economy of the 
country, socio-economic situation, the need to improve the competitiveness of products, these issues require further research in 
order to increase the efficiency of conducting foreign economic activity by domestic enterprises. The stages of formation and 
implementation of the strategy of foreign economic activity of the economic entity, which is part of the basic development stra-
tegy, are investigated. The measures of promotion of production of industrial enterprises to consumers in foreign markets and 
directions of counteraction to threats of functioning of the enterprise in the external business environment are outlined. The for-
mation and implementation of a marketing strategy for expanding external markets involves a number of structural changes in 
the organization of enterprise management, in particular, in the functional filling of the marketing service, whose specialists 
should establish effective information exchange with other functional units of the enterprise. The components of strategic mar-
keting system of foreign economic activity of an enterprise with defined interrelations are investigated.

Key words: strategic marketing, foreign economic activity, strategy, factors of influence, industrial enterprises.
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рівень ЗароБітноЇ плати в украЇні  
Як руШійний чинник ЗростаннЯ МіграційниХ процесів

анотація. у процесі глобалізації виробництва, взаємозалежності економік, розвитку міжнародного ринку праці 
посилюється трудова міграція. Під трудовою міграцією розуміють перетин особою кордону для працевлаштування. 
однією з головних умов сталого розвитку національної економіки україни в сучасних умовах є розвиток національного 
ринку праці, який безпосередньо здійснює динамічний вплив на трудову міграцію. у статті розглянуто основні причи-
ни трудових міграційних процесів в україні. Проведено аналіз рівня якості життя в інших країнах та заробітної плати 
як основних рушійних чинників зміни місця проживання для українців. визначено, що серед країн-сусідів Польща має 
найкращий життєвий рівень, хоча поступається оплатою праці іншим державам. незважаючи на це, у 2018 р. до Польщі 
виїхало 1,2 млн українців. у статті розглянуто кількість вакансій та резюме для роботи за кордоном. варто відзначити, 
що поява роботи має сезонний характер, найбільше потребується додаткової робочої сили навесні та влітку для роботи 
в сільському господарстві та будівництві. Проведено аналіз рівня заробітної плати в україні та інших державах. зафік-
совано ріст реальної заробітної плати, але міграційні процеси не скорочуються.

ключові слова: трудова міграція, індекс якості життя, вакансії, середня заробітна плата, сезонна робота, номіналь-
на та реальна заробітна плата.

вступ та постановка проблеми. сучасні практичні 
проблеми соціально-економічного розвитку у світі багато 
в чому зумовлені міграційними процесами. вплив мігра-
ції на громадське життя завжди був суттєвим, однак при-
близно до кінця XX ст. міграційні процеси не мали такої 
самостійної основи, як сьогодні, не були сталими.

в останні роки україна зазнає шалених змін у всіх сфе-
рах діяльності, неможливо спрогнозувати стан економіки 
та політичні умови для розвитку бізнесу. такі чинники 
збільшують стимул людини знайти для себе краще робоче 
місце в іншій країні та мати стабільний дохід. рівень заро-
бітної плати є визначальним чинником міграційних про-
цесів. Під час вибору країни громадяни звертають увагу 
на доступність медицини й освіти, забрудненість екології, 
стан доріг та цінову політику.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дженню міграційних процесів в україні присвячено праці 
таких учених, як в.д. Базилевич, а.М. колот, о.л. копи-
ленко, М.д. романюк та ін. аналіз робіт із цієї тематики 
дає підстави для подальшого вивчення та аналізу дина-
міки трудової міграції, розроблення пропозицій щодо 
зменшення відтоку української працездатної сили.

зміни економічної й політичної ситуації в країні впли-
вають на міграційні процеси, що зумовлює подальший 
аналіз та вивчення динаміки перемін кількості та якості 
трудової сили в україні.

Метою даної роботи є аналіз впливу рівня заробітної 
плати в україні на збільшення трудової міграції населення.

результати дослідження.
ххі ст. не перестає дивувати своїм різноманіттям профе-

сій та технологій. Безперебійний процес створення іннова-
цій стимулює розвиток економіки, що, своєю чергою, лише 
позитивно впливає на якість трудового життя людей [1, c. 9]. 
Проте не всі країни однаково піддаються впливу науково-
технічному прогресу, що зумовлює глибоку диференціацію 
доходів громадян у різних державах та стимулює людей 
шукати можливості заробітку в інших країнах. вигідне роз-
ташування україни, а саме наявність кордонів із Польщею, 
словаччиною, угорщиною, румунією, Молдовою, росією 
та Білорусією, дає громадянам змогу вибирати країни для 
трудової міграції. Порівняємо якість життя країн-сусідів із 
вітчизняним показником у 2018 р. (табл. 1) [1, c. 9].

таблиця 1
індекс якості життя країн-сусідів у 2018 р.

позиція у світо-
вому рейтингу країна індекс якості 

життя
33 Польща 0,865
38 словаччина 0,855
45 угорщина 0,838
49 росія 0,816
52 румунія 0,811
53 Білорусь 0,808
88 україна 0,751
112 Молдова 0,700

Джерело: сформовано авторами на основі [2]
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до показника якості життя відносять: ввП, стан 
здоров’я, матеріально-побутові умови, вартість життя, 
зайнятість. у результаті оцінки цих індикаторів україна 
займає низьку позицію, гірше лише у Молдові. Прове-
демо аналіз країн, де за останні три роки працевлаштува-
лася найбільша кількість нашого населення.

наведені дані свідчать про зростання міграційного 
напрямку до Польщі, сШа, італії (табл. 2).

таблиця 2
топ–5 країн для міграції (млн осіб) 

№ країна 2016 2017 2018
1 росія 0,813 3,272 0,138
2 сШа 0,18 0,377 0,940
3 німеччина 0,08 0,262 0,230
4 італія 0,665 0,236 0,231
5 Польща 0,953 0,209 1,2 

Джерело: сформовано авторами на основі [4]

Популярність польських заробіток зумовлена такими 
причинами, як:

1) рівень заробітної плати; 2) близьке розташування; 
3) кращий рівень життя; 4) велика кількість вакансій; 
5) легальне працевлаштування; 6) низький мовний бар’єр; 
7) стабільний розвиток економіки [3, c. 536].

на вибір країни для роботи однозначно впливають 
кількість та якість вакансій, які пропонуються. зокрема, 

Польща лідирує за різноманіттям затребуваних спеціаліс-
тів серед інших країн (рис. 1).

така велика кількість вакансій у Польщі зумовлена 
нестачею власної робочої сили, адже більшість поляків 
виїжджають до німеччини працювати, водночас збіль-
шується кількість економічно неактивного населення, що 
спричиняє появу вільних робочих місць. ураховуючи те, 
що кількість мігрантів до Польщі була значно більшою, 
ніж наявні вакансії, можна припустити, що більша кіль-
кість українців працює нелегально.

Проведемо аналіз співвідношення кількості вакансій 
та розміщених резюме для роботи за кордоном (рис. 2).

аналізуючи наведені дані за 2018 р., зробимо висно-
вок, що найбільша кількість вакансій спостерігається 
навесні та влітку, ніж узимку. це пов’язано із сезон-
ністю роботи у будівництві та сільському господарстві. 
найбільш істотно – на 43% – зросла кількість вакансій 
у березні 2018 р., найбільше знизилася – у грудні 2018 р. 
тенденція до появи резюме має інший характер, най-
більша кількість розміщується взимку та восени.

рівень заробітної плати має суттєві відмінності в різ-
них країнах. Під час вибору вакансії, українці аналізують 
свої витрати на прожитковий мінімум та оплату житла. 
сьогодні існує багато агентств із працевлаштування за 
кордоном та роботодавців, які оплачують житло, деякі 
навіть надають медичну страховку. Поява таких пільг для 
емігрантів зумовлена високим попитом на робочу силу, 
відповідно, конкуренція стає сильнішою, адже власної 
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робочої сили деяким країнам бракує. сучасний портрет 
мігранта має такі характеристики: вік 25–40 років, добре 
освічений, знає іноземну мову, шукає кращі умови життя, 
прагне більше заробляти.

Приплив таких працездатних осіб очікує кожна дер-
жава, тим більше що більшість емігрантів має вищу 
освіту, що дає змогу розвивати економіку та збільшувати 
корисні винаходи. у гонитві за цінними кадрами країни 
пропонують такі заробітні плати (рис. 3).

Попри те що Польща пропонує найбільшу кількість 
вакансій, рівень заробітної плати значно нижчий, аніж 
в інших, гірший показник лише в угорщині та Болгарії.

рівень заробітної плати в україні суттєво відстає від 
країн Єс. так, у вересні 2018 р. середня зарплата за кор-
доном становила 30 056 грн, в україні – 9 660 грн. Проте 
протягом останніх декількох років спостерігається пози-
тивна тенденція до її збільшення (рис. 4).

середня номінальна заробітна плата штатного праців-
ника підприємств, установ та організацій у липні 2019 р. 
становила 10 971 грн, що у 2,6 рази вище рівня мінімальної 
заробітної плати (4 173 грн). Порівняно із червнем розмір 
середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,7%, 
а за останні 12 місяців (відносно липня 2018 р.) – на 19,6%.

номінальна заробітна плата не враховує податки, які 
сплачує працівник з отриманих коштів, тому на руки він 
отримує ще меншу суму коштів. на одержану номінальну 
заробітну плату працівник має придбати продукти хар-
чування, одяг, взуття, заплатити за комунальні послуги 
та інші товари, необхідні для існування його самого та 
його сім’ї. рівень життя людини характеризує реальна 

заробітна плата – це кількість товарів і послуг, що може 
придбати споживач за свою заробітну плату за існуючого 
рівня цін після того, як сплатить податок.

індекс реальної заробітної плати – показник, що 
характеризує зміну купівельної спроможності номіналь-
ної заробітної плати. у нормі індекс реальної зарплати 
повинен коливатися десь у межах, близьких до 100%, 
бажано з деяким перевищенням, у такому разі людина 
здатна задовольняти власні потреби та робити збере-
ження. індекс реальної заробітної плати в україні коли-
вається протягом року (табл. 3). значення індексу надані 
у відсотках до попереднього місяця.

Як бачимо, індекс реальної заробітної плати колива-
ється щомісяця протягом трьох неповних років, однак 
спостерігається позитивна тенденція до його збільшення.

незважаючи на підвищення заробітної плати, укра-
їнське населення продовжує мігрувати у пошуках кра-
щого життя. для україни процес міграції має негативний 
вплив, адже в першу чергу це відтік молодої освіченої 
робочої сили, але кошти, які переказують заробітчани, 
поліпшують купівельну спроможність населення, відпо-
відно, підвищується попит на товари, що дає змогу еконо-
міці розвиватися.

висновки. у результаті дослідження підтверджено, 
що рівень заробітної плати в україні є рушійним чинни-
ком збільшення міграційних процесів. у пошуках кращих 
умов життя та гідної оплати праці населення переважно 
мігрує до Польщі, що зумовлено близьким розташуван-
ням та високим індексом якості життя даної держави. 
Протягом трьох років спостерігається збільшення рівня 
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таблиця 3
Зведена таблиця індексів реальної заробітної плати з 2017 по 2019 р. (%)

рік
Місяць 

січень лютий бере-
зень квітень тра-

вень
чер-
вень липень сер-

пень
вере-
сень

жов-
тень

листо-
пад грудень

2017 91,7 102,3 106,8 97,7 101,4 105,8 99,5 97,0 101,3 99,2 100,5 116,2
2018 86,6 100,6 105,9 100,4 102,9 104,8 101,0 97,9 98,8 100,2 98,0 114,5
2019 86,4 101,7 107,6 99,2 99,0 105,8 102,4

Джерело: сформовано авторами на основі [7]

заробітної плати в україні, однак купівельна спромож-
ність коливається щомісяця в результаті змін цін на товари 
та продукти. Безперечно, виїзд працездатного населення є 
негативним фактором для країни, однак кошти, які надхо-
дять від них, збагачують економіку та породжують попит. 
для зменшення відтоку населення необхідно розробити 
інтегровану міграційну політику, яка буде спрямована на 
захист кордонів від небажаних міграційних потоків; піль-

гові умови оподаткування для розвитку малого бізнесу; 
посилення контролю над здійсненням фіскальної полі-
тики та розподіленням бюджету; створення задовільних 
економічних умов на батьківщині; повернення мігран-
тів шляхом створення привабливих умов використання 
валютних заощаджень. упровадження наведених заходів 
дасть змогу підвищити економічне становище країни, 
якість життя населення та скоротити відтік робочої сили.
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уровень ЗараБотной платЫ в украине  
как движуЩий Фактор роста МиграционнЫХ процессов

аннотация. в процессе глобализации производства, взаимозависимости экономик, развития международного рын-
ка труда усиливается трудовая миграция. Под трудовой миграцией понимают пересечение лицом границы для трудоу-
стройства. одним из главных условий устойчивого развития национальной экономики украины в современных услови-
ях является развитие национального рынка труда, который непосредственно осуществляет динамическое воздействие 
на трудовую миграцию. в статье рассмотрены основные причины трудовых миграционных процессов в украине. Про-
веден анализ качества жизни в других странах и заработной платы как основных движущих факторов изменения места 
жительства украинцев. определено, что среди стран-соседей Польша имеет лучший жизненный уровень, хотя уступает 
в оплате труда другим странам. несмотря на это, в 2018 г. в Польшу выехало 1,2 млн украинцев. рассмотрено коли-
чество вакансий и резюме для работы за границей. стоит отметить, что появление работы имеет сезонный характер, 
больше требуется дополнительной рабочей силы весной и летом для работы в сельском хозяйстве и строительстве. 
Проведен анализ уровня заработной платы в украине и других государствах. зафиксирован рост реальной заработной 
платы, но миграционные процессы не сокращаются.

ключевые слова: трудовая миграция, индекс качества жизни, вакансии, средняя заработная плата, сезонная работа, 
номинальная и реальная заработная плата.
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вступ та постановка проблеми. однією з важли-
вих проблем сучасного етапу розвитку української еко-
номіки є необхідність забезпечення ефективного управ-
ління діяльністю банківських установ та раціонального 
використання їхніх фінансових ресурсів. Перебуваючи 

у центрі сучасних грошових відносин та обслуговуючи 
інтереси господарських суб’єктів, кредитні відносини 
опосередковують зв’язки між державою, банком, това-
ровиробниками і населенням, тому основним завданням 
даного дослідження є аналіз та оцінка впливу кредитної 
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аналіЗ та осоБливості регулЮваннЯ  
кредитноЇ діЯльності Банків у сучасниХ уМоваХ

анотація. у статті розглянуто основні елементи системи управління кредитною діяльністю банків. кредитна діяль-
ність розглядається як невід’ємний складник сучасної економічної системи, що потребує постійного моніторингу. ви-
значено актуальній стан банківського кредитування. Проаналізовано динаміку рівня непрацюючих кредитів та рівень їх 
покриття резервами. досліджено підходи нБу до підвищення аналітичного складника системи управління кредитною 
діяльністю банків шляхом упровадження заходів з управління проблемними кредитами банку та амортизації забез-
печення. Проведено аналіз нормативно-правових актів, упроваджених нБу для підвищення якості оцінки ризиків спо-
живчого кредитування та мінімізації частки неповернених кредитних ресурсів. обґрунтовано напрями вдосконалення 
системи управління кредитною діяльністю банківських установ у сучасних умовах. 

ключові слова: банківська система україни, кредитний портфель, кредитна діяльність, кредитна політика, управ-
ління кредитною діяльністю, проблемні кредити, кредитний ризик.

WAGE LEVEL IN UKRAINE AS A DRIVING FACTOR OF MIGRATION PROCESS INCREASE
Summary. The article deals with the main causes of labor migration processes in Ukraine. The quality of life in other 

countries and wages were analyzed as the main driving factors for changing the place of residence for Ukrainians. It has been 
determined that Poland has the best standard of living among its neighboring countries, although it is inferior to other countries. 
Despite this 1.2 million Ukrainians went to Poland in 2018. A popular country among Ukrainians is the United States, there 
migrated 940 thousand people. Given the long distance and language barrier, Ukrainians are making a difficult path to a decent 
life and better pay.The article looks at the number of vacancies and resumes for work abroad, it should be noted that the appear-
ance of work is seasonal in nature, most need additional labor in the spring and summer to work in agriculture and construction. 
Resumes appear different in nature, most of them posted in winter and autumn, because seasonal work is present in our country. 
The analysis of the level of wages in Ukraine and other countries and determined that the highest level of wages offered: Swe-
den – 53 thousand UAH, Israel – 52 thousand UAH, Germany – 44 thousand UAH, and the smallest: Hungary – 18 thousand 
UAH, Bulgaria – 14 thousand UAH. Compared to nominal and real wages in Ukraine, their figures indicate real wage growth, 
but this is only sufficient to maintain a standard of living. That is why Ukrainians are forced to travel abroad in order to buy a 
home or to provide themselves with decent living conditions. The lack of funds remains an acute problem to this day, with a 
large difference in income for Ukrainians influencing demand and prices of goods and services, which creates class inequal-
ity. At the moment, Ukrainian workers are replenishing their treasury with money transfers. However, Ukraine needs policy 
changes, such as simplifying its own business process and total control over tax payments, so that the state budget will have a 
steady income stream for economic development. With proper budget allocation, new spheres of economy and entrepreneurship 
will develop, which contributes to the emergence of new jobs.

Key words: labor migration, quality of life index, vacancies, average wages, seasonal work, nominal and real wages.
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діяльності банків на економічний розвиток країни. 
це і зумовлює актуальність та доцільність проведення 
дослідження з вибраної теми.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дження стану та тенденцій кредитування відображено 
в низці публікацій таких зарубіжних учених, як Ф. Миш-
кін [13], П. роуз [14], дж. сінкі [15], г. Шиназі [16] та 
ін. вагомий внесок у теорію і практику аналізу кредит-
них операцій банків зробили вітчизняні науковці та 
практики. зокрема, питання розроблення та реалізації 
кредитної політики банку викладено в наукових працях 
о. дзюблюк [17], о. вовчак [18], р. слав’юк [19]. різ-
номанітні підходи до управління кредитним портфелем 
банківських установ відображено у працях с. науменко-
вої [20], л. Примостки [21], т. смовженко [22] та ін. Проте 
мінливе економічне середовище, яке чинить неабиякий 
вплив на кредитну активність банків, викликає необхід-
ність постійного дослідження цього питання та пояснює 
науковий інтерес до розв’язання проблем, що виникають 
у процесі управління кредитними операціями.

Метою даної роботи є дослідження ефективності кре-
дитних операцій банків із метою виявлення закономірнос-
тей та тенденцій їх розвитку для забезпечення ефективної 
кредитної діяльності банків у сучасних умовах.

результати дослідження.
кредит і кредитні відносини є невід’ємним складни-

ком економічної системи країни. кредитна активність 
банківських установ впливає як на фінансову стабільність 
банківської системи, так і на макроекономічну стабіль-
ність у країні загалом.

для моніторингу кредитної діяльності банків доціль-
ним є проведення аналізу, що включає такі напрями:

̶ оцінку додержання банком основних принципів кре-
дитування, у тому числі перевірку кредитоспроможності 
постачальника та наявності забезпечення кредитів;

̶ аналіз якості кредитного портфеля й достатності 
резервів на покриття можливих утрат;

̶ аналіз нормативів кредитного ризику;
̶ аналіз видачі та погашення кредитів [3].
цей аналіз дає змогу отримати цілісну (загальну) 

оцінку стану кредитування, що допоможе вибрати най-

більш удалу стратегію щодо подальших умов надання 
кредитів та вдосконалення кредитного ринку.

за останніми звітами нБу, кредитування населення 
поступово зростає. особливо збільшується величина 
кредитів, виданих на поточні потреби. натомість дина-
міка кредитів корпоративного сектору є досить низькою. 
це вказує на досить жорсткі умови надання кредитів, що, 
своєю чергою, впливає на величину обсягів виробництва 
та темп розвитку економіки. тем не менше роздрібне кре-
дитування сьогодні для банків є одним із головних дже-
рел отримання прибутку. Підтвердженням цього є доволі 
високі темпи зростання. Протягом останніх трьох років 
кредитний портфель бізнесу майже не зазнавав змін, 
проте темпи приросту кредитування є високими, про що 
свідчить зростання обсягу гривневого та валютного порт-
фелів кредитів (табл. 1).

дані табл. 1 свідчать, що відбувається збільшення 
обсягів кредитів у національній валюті. за даними нБу, це 
зростання спричинене переважно зростанням споживчого 
кредитування внаслідок поліпшення умов видачі кредитів 
та підвищення купівельної спроможності населення.

динаміку чистих активів за групами банків наведено 
в табл. 2.

динаміка чистих активів не зазнала значних змін. 
у і кварталі 2019 р. чисті активи дещо зменшилися – на 
1,4%, до 1,34 трлн. грн. даний спад пояснюється сезон-
ним скороченням корпоративних кредитів.

кредитування населення в україні зростає на 8–13% 
р/р у гривні з IV кварталу 2017 р. в останнє темпи при-
росту гривневих позик були вищими у 2007 р. (понад 
80%). з початку 2017 р. середній розмір кредиту збіль-
шився більше ніж на 60%, а кількість виданих кредитів 
на балансі банків – на 18%, тобто кількість позичальників 
постійно зростає.

Як було вказано вище, основну величину кредитів 
становлять кредити на поточні потреби. їхня частка дося-
гає 70%. Подібна структура властива не тільки україні. 
у країнах з аналогічним рівнем розвитку фінансового сек-
тору незабезпечені споживчі кредити на короткий період 
і з високими ефективними ставками часто переважають. 
Привабливість цього напряму кредитування для банків 

таблиця 1
валові кредити суб’єктам господарювання та фізичним особам, 2016=100%

період
у національній 

валюті, платоспро-
можні

в іноземній валюті, 
платоспроможні (екв. 

дол. сШа)

у національній валюті, 
загальна кількість 
наданих кредитів

в іноземній валюті, 
загальна кількість наданих 
кредитів (екв. дол. сШа)

31.12.2016 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
30.06.2017 104,6% 97,3% 102,5% 95,4%
31.12.2017 117,1% 95,8% 113,1% 90,7%
30.06.2018 120,7% 101,7% 116,1% 96,5%
31.12.2018 127,6% 106,9% 121,4% 97,5%
30.06.2019 130,5% 104,1% 120,4% 94,2%

Джерело: складено на основі даних НБУ [5]

таблиця 2
чисті активи за групами банків

період чисті активи, %
державні іноземні приватні приватбанк

31.12.2015 28,1% 35,1% 15,6% 21,1%
31.12.2016 33,8% 34,9% 13,8% 17,6%
31.12.2017 35,5% 31,1% 14,0% 19,4%
31.12.2018 34,0% 30,4% 14,8% 20,7%
31.06.2019 33,4% 30,9% 15,0% 20,7%

Джерело: складено на основі даних НБУ [5]
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зумовлена значно вищою дохідністю порівняно з корпо-
ративними кредитами.

крім того, вимоги регулятора до оцінки кредитного 
ризику є менш жорсткими. дані переваги і викликали зна-
чний інтерес банків та були поштовхом для стрімкого роз-
витку споживчого кредитування.

одним із головних критеріїв, який банки постійно від-
стежують для оцінювання якості кредитів, є частка непо-
вернених кредитів. термін майже половини споживчих 
кредитів становить до одного року, тому у банків, зосеред-
жених у споживчому сегменті банківського ринку україни, 
немає суттєвих розривів у строковості активів та пасивів. 
валютного ризику також немає. з огляду на це, конкурен-
ція серед банків у споживчому кредитуванні зростає, і це 
призводить до зниження вимог до позичальників.

завдяки швидкому зростанню темпів споживчого кре-
дитування частка споживчих кредитів зросла на 1,0 в. п., 
до 69,9 в. п. чиста вартість банківських кредитів фізичним 
особам становить лише 3,5% від ввП, тому пов’язані із 
цим ризики у цілому незначні (рис. 1).

зростання темпів споживчого кредитування зумовлює 
необхідність проведення виваженої політики щодо оцінки 
кредитного ризику, оскільки недооцінка банками кредит-
ного ризику та зниження стандартів кредитування можуть 
спричинити накопичення ризиків, що підвищуватиме 
вразливість банківського сектору. тому нБу на постійній 
основі здійснює моніторинг розвитку як споживчого, так 
і корпоративного кредитування, що стимулює належне 
оцінювання відповідних ризиків, установлюючи регуля-
торні вимоги та змінюючи оцінки параметрів розрахунку 
пруденційних резервів.

даний моніторинг також проводиться нБу для 
контролю та мінімізації рівня непрацюючих кредитів.

згідно з останніми статистичними даними [4], частка 
непрацюючих кредитів за перший квартал 2019 р. скоро-

тилася на 1,1 в. п., до 51,7%, завдяки зростанню роздріб-
них кредитів та проведенню значної фінансової реструк-
туризації «укрексімбанком» (табл. 3).

Як свідчать дані табл. 3, протягом 2018 р. частка 
непрацюючих кредитів повільно скорочувалася (близько 
0,2 в. п. щомісяця). рівень NPL (nonperforming loans, 
непрацюючих кредитів), що був уведений Постановою 
нБу «Про затвердження Положення про визначення бан-
ками україни розміру кредитного ризику за активними 
банківськими операціями» від 30.06.2016 № 351 (зі змі-
нами та доповненнями) з метою моніторингу рівня сум-
нівних та безнадійних до повернення кредитів, поступово 
зменшується, однак досить низькими темпами. основним 
чинником даного скорочення виступає видача нових кре-
дитів фізичним особам. у сегменті корпоративного кре-
дитування рівень NPL майже не змінився, тому робота 
банків із реструктуризації та списання неякісних кредитів 
у даному сегменті є неефективною. відновлення якості 
непрацюючих кредитів, виданих недобросовісним пози-
чальникам, за оцінками нБу, є малоймовірним.

із початку 2019 р. почало діяти правило, що стосується 
оцінювання кредитного ризику та зобов’язує банки амор-
тизувати забезпечення, яке вони не мають можливості 
стягувати протягом значного періоду [4]. це спонукає 
фінансові установи збільшити рівень покриття непрацю-
ючих кредитів пруденційними резервами та резервами за 
МсФз 9, що може викликати зменшення вільних кредит-
них ресурсів банків.

за оцінками нБу, у поточному році кредитний ризик 
може дещо зрости, що зумовлено початком дії правила 
про амортизацію застави за непрацюючими кредитами. 
застава необхідна для того, щоб знизити втрати банку 
від дефолту боржника. Проте на практиці фінустанови 
неспроможні стягнути заставу упродовж кількох років, 
тому не можуть покладатися на неї повною мірою для 

таблиця 3
частка непрацюючих кредитів у портфелях банків

період кредити, надані суб’єктам 
господарювання

кредити, надані  
фізичним особам

усі кредити включно 
з міжбанківськими

31.01.2017 55,7% 62,7% 56,2%
30.06.2017 58,5% 57,9% 57,7%
31.12.2017 56,0% 53,5% 54,5%
30.06.2018 57,8% 51,3% 55,7%
31.12.2018 55,8% 45,8% 52,8%
30.06.2019 54,8% 40,7% 50,8%

Джерело: складено на основі даних НБУ [4; 5]

35,8% 32,2% 27,7% 23,0% 21,9% 19,3%
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

12.16 06.17 12.17 06.18 12.18 06.19
Споживчі кредити на інші цілі 
Купівля автотранспорту 
Придбання, будівництво та реконструкція нерухомості 
Інші 

рис. 1. структура валових кредитів домашнім господарствам за цільовим призначенням
Джерело: складено на основі даних НБУ [4; 5]
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компенсації збитків від неповернення кредитів. із часом 
роль застави як компенсатора знижується, тому регу-
лятори багатьох країн установлюють вимоги до банків 
поступово амортизувати заставу, враховувати її з дискон-
том, якщо не вдається її стягнути в розумний строк.

нБу визначає, що банки можуть повністю врахову-
вати заставу під час розрахунку пруденційних резервів 
лише протягом двох років після дефолту позичальника. 
на третій рік слід застосовувати дисконт 30%, на четвер-
тий – 50%. від початку п’ятого року після дефолту застава 
не враховується для обчислення резервів. утім, банки 
повинні й надалі докладати всіх зусиль, щоб її стягнути. 
ця норма введена в дію з 1 лютого 2019 р.

очікуваний додатковий кредитний ризик після вве-
дення в дію даної норми є незначним. він не загрожує 
виконанню нормативу н2 більшістю банків, адже вони 
мають достатній запас капіталу. висока операційна при-
бутковість дає змогу фінустановам покрити втрати від 
амортизації застави протягом 2019 р.

Прибутковість банківських установ також відобража-
ється у зростанні якості кредитного портфеля, яка поліп-
шується в усіх групах банків (табл. 4).

частка непрацюючих кредитів поступово зменшу-
ється в усіх групах банків. основною причиною є статис-
тичний ефект від зростання кредитного портфеля.

динаміка якості кредитного портфеля також відобража-
ється у рівні резервів за непрацюючими кредитами (рис. 2).

за іі квартал 2019 р. непрацюючі активи зменшилися на 
4,8% за рахунок як статистичного ефекту, так і поступового 
введення в дію національним банком відповідних заходів.

одним із таких заходів було введення в дію Постанови 
нБу «Про затвердження Положення про організацію про-
цесу управління проблемними активами в банках укра-
їни» від 18.07.2019 № 97 [23], де визначається перелік 

проблемних активів, а також складники процесу управ-
ління цими активами. на даний момент рівень загального 
резервування непрацюючих активів становить 92,9%.

Поступове зростання рівня покриття резервами непра-
цюючих кредитів має також негативне значення, оскільки 
дані кошти вилучаються з обігу банку і не можуть бути 
використані, що, своєю чергою, зменшує фінансовий 
результат та кінцевий прибуток.

згідно з оцінками нБу [4], параметри очікуваних про-
тягом року збитків для розрахунку резервів за МсФз 9 
у середньому менші ніж 2%. оцінки дуже різняться між 
банками. натомість статистика найактивніших у спо-
живчому кредитуванні фінустанов, зібрана відповідно 
до вимог Положення про визначення банками україни 
розміру кредитного ризику за активними банківськими 
операціями» від 30.06.2016 № 351 (зі змінами та допо-
вненнями) [11], свідчить, що рівень міграції у непрацю-
ючі кредити в середньому був удвічі вищий за останні 
п’ять років, які, щоправда, включають і кризовий період. 
частка непрацюючих гривневих кредитів знижується 
дуже повільно і становить 24% попри те, що кредитний 
портфель банків стрімко зростає.

згідно з даними нБу [4], банки рідко належно оці-
нюють боргове навантаження навіть великих боржни-
ків – фізичних осіб (із заборгованістю понад 2 млн. грн), 
кредитний ризик яких слід визначати на індивідуальній 
основі [12], оскільки вони не мають інформації про рівень 
боргового навантаження позичальників або він зависокий, 
тож частка NPL у цих кредитах сягає 77%. Підхід фінуста-
нов до оцінювання кредитного ризику часто формальний 
і для позичальників із невеликими сумами кредитів.

Брак уваги до платоспроможності позичальників та 
зниження стандартів кредитування через конкуренцію 
між банками призводять до виникнення ризику суттєвого 

таблиця 4
частка непрацюючих кредитів у портфелях банків за групами

період усі банки приватбанк держбанки інші банки найбільші 5 іноземних
31.01.2017 56,2% 83,0% 61,8% 35,8% 36,9%
30.06.2017 57,7% 88,8% 59,9% 34,0% 32,2%
31.12.2017 54,5% 87,6% 55,7% 28,4% 19,7%
30.06.2018 55,7% 84,6% 59,1% 29,5% 21,6%
31.12.2018 52,8% 83,4% 55,0% 24,5% 13,9%
30.06.2019 50,8% 81,5% 51,2% 21,4% 13,8%

Джерело: складено на основі даних НБУ [4; 5]
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рис. 2. обсяг непрацюючих активів, млрд. грн, та рівень покриття резервами
Джерело: складено на основі даних НБУ [5]
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погіршення якості портфеля, особливо у кризових умо-
вах. згідно зі статистичними даними [4], під час криз 
рівень непрацюючих споживчих кредитів може зрости 
на 10–20 в. п. і якщо банки занадто оптимістично оціню-
ють кредитний ризик, то в таких умовах вони не зможуть 
сформувати достатнього запасу міцності, щоб поглинути 
можливі збитки.

щоб фінустанови почали належно оцінювати ризики 
споживчого кредитування, нБу посилив вимоги до визна-
чення кредитного ризику. згідно з Постановою № 351 [11], 
із квітня 2019 р. встановлювати параметр PD (probability 
of default, імовірність дефолту боржника/контрагента) 
нижче середини діапазону можуть тільки ті банки, які 
належно ведуть власну статистику та використовують її 
для обрахунку кредитного ризику.

нБу на регулярній основі переглядає мінімальні зна-
чення параметрів PD та LGD (loss given default, втрати в разі 
дефолту), зокрема застосовуючи інформацію з кредитного 
реєстру. Банки будуть зобов’язані використовувати дані 
з кредитного реєстру, щоб погіршувати клас боржників, які 
не обслуговують боргів у інших банках. дані параметри 
повинні підвищити якість виданих кредитів та мінімізувати 
виникнення непогашених заборгованостей, що, своєю чер-
гою, може спричинити виникнення збитків банку.

національний банк україни проводить активну 
політику, спрямовану на поліпшення умов ведення кре-
дитної діяльності, впроваджуючи положення та норма-
тивно-правові акти, що покликані зменшити рівень кре-
дитного ризику.

висновки. кредитування є найважливішим елемен-
том розвитку сучасної економіки. для підтримання та 
розвитку даного виду діяльності національний банк 
україни здійснює аналіз та оцінку стану кредитування. 
із цією метою він також проводить постійний моніторинг 
стану ринку для оцінки кредитних ризиків банків та під-
тримання стандартів кредитування. даний моніторинг 
також допомагає впроваджувати нові стандарти і поло-
ження, покликані зменшити частку непрацюючих активів 
банківської системи.

упровадження нових нормативно-правових актів, 
зокрема «Положення про організацію процесу управління 
проблемними активами в банках україни» від 18.07.2019 
№ 97, покликані зменшити рівень кредитного ризику та 
поліпшити якість активів банків. отже, якісний аналіз та 
моніторинг кредитного середовища є важливою части-
ною діяльності нБу, що дає змогу впроваджувати ефек-
тивні інструменти мінімізації ризиків та збитків банків із 
метою подальшого розвитку банківської системи.



74

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 28, частина 2 • 2019

References:
1. Prykhodko Ya.S. (2016) Vplyv kredytnoi diialnosti na ekonomiku Ukrainy. [Impact of credit activity on the economy of Ukraine]. 

Economic studios, vol. 56, pp. 90–93.
2. Kolisnyk V.Yu. (2017) Analiz kredytnoi diialnosti vitchyznianykh bankiv. [Analysis of credit activity of domestic banks]. Eco-

nomics, vol. 3, pp. 25–27.
3. Dovhan Zh. (2017) Osoblyvosti upravlinnia kredytnoiu diialnistiu bankivskykh ustanov u suchasnykh umovakh. [Features of 

management of credit activity of banking institutions in modern conditions]. Financial market, vol. 4, pp. 43–56.
4. Natsionalnyi bank Ukrainy (2019) Zvit pro finansovu stabilnist za cherven 2019 roku. [Financial stability report for June 2019], 

URL: https://bank.gov.ua.
5. Natsionalnyi bank Ukrainy (2019) Ohliad bankivskoho sektoru ekonomiky Ukrainy. [Overview of the banking sector of Ukraine], 

URL: https://bank.gov.ua.
6. Petrushko Ya.R. (2018) Suchasnyi stan kredytnoi diialnosti bankiv Ukrainy. [Current state of credit activity of Ukrainian banks]. 

Scientific Bulletin of Lviv state University of internal Affairs, vol. 1, pp. 97–104.
7. Bechko V.P. (2017) Napriamy pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia kredytnym portfelem komertsiinoho banku. [Directions of 

increase of efficiency of management of a credit portfolio of commercial Bank]. Uman national University, vol. 25, pp. 224–234.
8. Kovalenko V.V. (2016) Upravlinnia kredytnym portfelem v umovakh finansovoi nevyznachenosti funktsionuvannia bankiv. 

[Credit portfolio management in conditions of financial uncertainty of banks ' functioning]. Regional economy and governance, 
vol. 8, pp. 60–64.

9. Sokyrynska I.H. (2017) Optymizatsiia struktury kredytnoho portfeliu banku v konteksti pidvyshchennia efektyvnosti yoho diial-
nosti. [Optimization of the structure of the Bank's loan portfolio in the context of improving the efficiency of its activities]. Finan-
cial market, vol. 3, pp. 78–87.

10. Brovko L.I. (2018) Analiz kredytnoho portfelia komertsiinykh bankiv Ukrainy v suchasnykh umovakh. [Analysis of credit port-
folio of commercial banks of Ukraine in modern conditions]. Economics, vol. 11, pp. 85–90.

11. Natsionalnyi bank Ukrainy (2016) Postanova NBU «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro vyznachennia bankamy Ukrainy rozmiru 
kredytnoho ryzyku za aktyvnymy bankivskymy operatsiiamy» vid 30.06.2016 № 351. [Resolution of the NBU "on approval of 
the Regulation on determination by banks of Ukraine of the amount of credit risk on active banking operations" dated 30.06.2016 
No. 351], URL: http://zakon2.rada.gov.

12. Pohorelenko N.P. (2018) Stabilnist bankivskoi systemy: teoriia, metodolohiia, praktyka: Monohrafiia. [Stability of the banking 
system: theory, methodology, practice]. Kyiv: University of banking, 615 p.

13. Mishkin F. (1997) The causes and propagation of fi nancial instability: lessons for policymakers. Maintaining fi nancial stability 
in global economy. A symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, vol. 26, pp. 55–96.

14. Rose P.S. (1991) Commercial bank management. IRWIN, Inc., 677 p.
15. Sinkey J. (1992) Commercial bank fi nancial management in the fi nancial services industry. NY. MacMillan, pp. 216–220.
16. Schinasi G. (2004) Defi ning fi nancial stability. IMF Working Paper, vol. 04, no. 187, 121 p.
17. Dziubliuk, O. (2010) Mekhanizm zabezpechennia yakosti kredytnoho portfelia y upravlinnia kredytnym ryzykom banku v period 

kryzovykh yavyshch v ekonomitsi. [The mechanism of ensuring the quality of the loan portfolio and credit risk management of 
the Bank during the crisis in the economy]. Journal of European Economics, vol. 1, pp. 108–124.

18. Vovchak O.D. (2013) Finansovi instrumenty v upravlinni kredytnymy ryzykamy bankiv Ukrainy v umovakh hlobalizatsii : 
monohrafiia [Financial instruments in credit risk management of Ukrainian banks in the context of globalization]. Kamenets-
Podolsky: state of emergency " Medobory–2006», 240 p.

19. Slaviuk R.O. (2010) Kooperatyvni kredytni ustanovy u finansovomu zabezpechenni rozvytku ahrarnoho biznesu. [Cooperative 
credit institutions in financial support of agricultural business development]. Economy of Ukraine, vol. 2, pp. 96–103.

20. Naumenkova S.V (2013) Rozvytok kredytuvannia u postkryzovykh umovakh. [Credit development in post-crisis conditions]. 
Banking, vol. 4, pp. 25–34.

21. Prymostka L.O. (2000) Metodychni aspekty analizu efektyvnosti upravlinnia portfeliamy komertsiinykh bankiv. [Methodical 
aspects of the analysis of efficiency of management of portfolios of commercial banks]. Banking, vol. 1, pp. 27–30.

22. Smovzhenko T.S. (2016) Otsinka finansovykh vtrat bankiv Ukrainy vid kredytnykh operatsii. [Assessment of financial losses of 
banks from credit operations]. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, vol. 2, pp. 82–88.

23. Natsionalnyi bank Ukrainy (2019) Postanova NBU «Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu protsesu upravlin-
nia problemnymy aktyvamy v bankakh Ukrainy» vid 18.07.2019 № 97 [Resolution of the NBU" on approval of the Regula-
tions on the organization of the process of management of distressed assets in banks of Ukraine " dated 18.07.2019 No. 97],  
URL: http://zakon.rada.gov.ua.

аналиЗ и осоБенности регулированиЯ  
кредитной деЯтельности Банков в совреМеннЫХ условиЯХ

аннотация. в статье рассмотрены основные элементы системы управления кредитной деятельностью банков. 
кредитная деятельность рассматривается как неотъемлемая составляющая современной экономической системы, что 
требует постоянного мониторинга. определено актуальное состояние банковского кредитования. Проанализированы 
динамика уровня неработающих кредитов и уровень их покрытия резервами. исследованы подходы нБу к повышению 
аналитической составляющей системы управления кредитной деятельностью банков путем внедрения мероприятий по 
управлению проблемными кредитами банков и обеспечению амортизации. Проведен анализ нормативно-правовых ак-
тов, введенных нБу с целью повышения качества оценки рисков потребительского кредитования и минимизации доли 
невозвращенных кредитных ресурсов. обоснованы направления усовершенствования системы управления кредитной 
деятельностью банковских учреждений в современных условиях. 

ключевые слова: банковская система, кредитный портфель, кредитная деятельность, кредитная политика, управ-
ление кредитной деятельностью, проблемные кредиты, кредитный риск.
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ANALYSIS AND FEATURES OF REGULATION  
CREDIT ACTIVITY OF BANKS IN MODERN CONDITIONS

Summary. The article deals with the main elements of the credit management system of banks. Credit activity is considered 
as an integral part of the modern economic system, which requires constant monitoring. It is also an important part of the country's 
economic system, as it significantly affects financial and macroeconomic stability. The authors investigated the current state of 
Bank lending, analyzed the dynamics of the level of non-performing loans and the level of their coverage by reserves. In order 
to monitor the state of lending, an assessment of various areas of lending was carried out, which helps in the development of a 
strategy and the formation of a quality loan portfolio. The General state of the credit market is investigated by means of the sys-
tem approach. The main indicators of the credit system were studied by economic and statistical methods. In connection with the 
growth of credit rates, banks conduct a continuous assessment of the quality of loans, using various criteria, such as delinquencies, 
credit risk assessment and others, which forces the NBU to pursue an active policy on credit risk assessment. For this purpose, 
monitoring of consumer and corporate lending is carried out, the results of which allow to effectively assess credit risk, establish 
regulatory requirements and adjust the parameters of prudential reserves calculation. The approaches of the NBU to improving 
the analytical component of the credit management system of banks by implementing measures to manage problem loans of the 
Bank and ensure depreciation were also studied. The analysis of normative legal acts introduced by the NBU in order to improve 
the quality of risk assessment of consumer lending and minimize the share of non-repaid credit resources. The directions of im-
provement of the credit management system of banking institutions in modern conditions are substantiated. Insufficient attention 
to the solvency of borrowers, reduction of lending standards due to competition between banks lead to the risk of a significant 
deterioration in the quality of the portfolio. Therefore, the NBU is taking measures to tighten the requirements for determining 
credit risk, setting parameters that should improve the quality of loans and minimize the occurrence of outstanding debts. It is also 
introducing new regulations aimed at reducing the level of credit risk and improving the quality of banks' assets.

Key words: banking system, credit portfolio, credit activity, credit policy, credit activity management, problem loans, credit risk.
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коМплексна оцінка еФективності роБоти З постачальникаМи

анотація. у роботі пропонується комплексна система оцінки ефективності роботи з постачальниками з погля-
ду формування товарних  запасів підприємства на підставі побудови остовного дерева кластеризації постачальників. 
ключовим питанням організації роботи із запасами товарів на торговельному підприємстві є постійна робота з поста-
чальниками. аналіз ефективності співпраці з тим чи іншим постачальником є передумовою ефективного формування 
товарних запасів для будь-якого підприємства, без виконання якого взагалі неможливо вести мову про налагодження 
процесу управління запасами товарів. відповідно, гострим питанням є оцінка ефективності співробітництва з певним 
колом постачальників торговельного підприємства, а логічним наслідком є формування певної політики щодо конкрет-
них постачальників. у статті також обґрунтовано вибір конкретної політики взаємодії з постачальником та приведено 
результати апробації розробленої системи на підприємстві.

ключові слова: постачальник, товарний запас, ефективність, система коефіцієнтів, кластеризація, остовне дерево, 
політика взаємодії з постачальником.

вступ та постановка проблеми. на ефективність 
управління товарними запасами підприємства, беззапере-
чно, впливає як якість, так і повнота формування запасів 
товарів для подальшої реалізації. з огляду на це, постійна 
робота з постачальниками з погляду оцінки ефективності 
вибраних каналів закупівлі товару для підприємства є 
одним із ключових питань організації роботи із запасами 
товарів на підприємстві. отже, передумовою ефективного 
формування товарних запасів для будь-якого підприєм-
ства стає аналіз ефективності співпраці з тим чи іншим 
постачальником. саме без цього неможливо ефективно 
налагодити процес управління запасами товарів. відпо-
відно, постає питання оцінки ефективності співробітни-
цтва з постачальниками підприємства, логічним наслід-
ком чого має стати формування певної політики щодо 
конкретних постачальників.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням організації налагодженої роботи з постачальни-
ками, їх відбору, класифікації та оцінки ефективності 
взаємодії для конкретного торговельного підприємства 
присвячено роботи зарубіжних та вітчизняних уче-
них: о.і. жук, с. лисої, д. кондратюка, д. Маркозова, 
т.д. Москвітіної, і. Попова, о.р. ускова, в. черепова, 
дж. Шрайбфедера, а.П. Шот тощо. однак усе ще зали-
шається відкритим питання про формування конкрет-
них моделей та методик оцінки ефективності взаємодії 
з постачальниками підприємства.

Метою даної роботи є розроблення комплексної сис-
теми оцінки ефективності постачальників із погляду 
повноти та доцільності формування запасів товарів під-
приємства з подальшим вибором політики взаємодії 
з постачальниками.

результати дослідження.
Під час детального вивчення літературних джерел стає 

зрозумілим, що відсутня навіть єдина стандартизована 
система показників для оцінки ефективності співробітни-
цтва з постачальниками для підприємства, і тим більше не 
можна говорити про розроблені рекомендації щодо фор-

мування певної політики взаємодії з кожним конкретним 
постачальником. так, у більшості джерел має місце про-
ста констатація факту, що якість маркетингової політики 
та економічна ефективність функціонування торговель-
ного підприємства залежать серед багатьох інших чинни-
ків, а також від налагодженої та вірної взаємодії з поста-
чальниками [2; 5]. у роботі о.і. жук [3] підкреслюється 
необхідність оцінки «ефективності архітектури зв’язків 
із постачальниками» за певними критеріями, а саме їх 
зацікавленістю у співпраці з компанією, важливістю 
для постачальників обсягів продажів компанії, вартістю 
і ймовірністю прибутку інших клієнтів. однак відкритим 
залишається питання, як саме подібні критерії можуть 
бути оцінені в чисельному виразі; та й формулювання 
двох останніх викликає певні серйозні питання. Більш 
повно питання оціночних показників для вимірювання 
ефективності роботи з постачальниками сформульовано 
в роботі с. лисої [4].

необхідно відзначити, що, на нашу думку, серед запро-
понованих авторами показників у деяких спостерігається 
певне дублювання (точність виконання транспортних 
операцій за строками та ризик в інтервалах поставки, 
кількість поставок, що мають які-небудь відхилення та 
вірогідність недопоставок тощо), а зміст деяких узагалі 
викликає сумнів (витрати на закупівлю матеріальних 
ресурсів через стратегічні зв’язки).

отже, постає питання необхідності розроблення 
системи показників, застосування яких створює інфор-
маційне підґрунтя для всебічної оцінки ефективності 
формування товарних запасів, а також для здійснення 
кластерізації всіх постачальників підприємства з метою 
вибору оптимальної політики співпраці з ними.

для вибору оптимальної політики взаємодії підприєм-
ства із постачальниками було розроблено алгоритм, який 
представлено на рис. 1.

на першому етапі оцінки здійснюється формування 
інформаційної бази для оцінки ефективності роботи 
з постачальниками.
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відповідно, на наступному етапі здійснюється визна-
чення основних показників оцінки за визначеними клю-
човими критеріями. за результатами обробки анкетних 
даних розроблено рекомендовану систему показників 
оцінки ефективності роботи з постачальником за критері-
ями надійності та економічності.

для цього пропонується розподілити всі показники, 
які можуть характеризувати ефективність роботи з пев-
ним постачальником для конкретного торговельного 
підприємства на дві великі групи: група, яка характери-
зуватиме надійність постачальника, та група, яка характе-
ризуватиме його економічність (під терміном «економіч-
ність» ми розуміємо вплив співробітництва з конкретним 
постачальником на фінансові результати досліджуваного 
підприємства від реалізації товару).

сукупність показників складається з таких: і група 
«надійність» (рис. 2) та іі група «економічність» (рис. 3). 
кожна група складається з шести коефіцієнтів.

розрахунок запропонованої методики проводився на 
прикладі дослідження постачальників по товарній лінії 
«напої безалкогольні» тов «укрпродукт».

Шляхом розрахунку середньої арифметичної отриму-
ємо значення окремо коефіцієнта надійності постачаль-
ника, окремо – коефіцієнта економічності (табл. 1).

отримане остовне дерево відображено графіком 
(рис. 4). Порядок кластеризації постачальників згідно 
з принципом побудови остовного дерева є таким: спо-
чатку вибирається відрізок між двома крапками на гра-
фіку, довжина якого є найбільшою; відповідно, таким 
чином, непряма розподіляється на дві частини; потім 

 

2. Розрахунок показників за підсистемами (надійності, економічності)

4. Стандартизація показників 

де xjk - фактичне значення j-го показника k-го ключового критерія; xk – середнє значення j-го показника 
оцінки k-го ключового критерія; σ – середньоквадратичне відхилення.

3. Агрегування показників 

ДЕСТИМУЛЯТОРИ
           Процес агрегування

    Кst= 1/Кdst 

       де, Кst – показник-стимулятор;
Кdst – показник-дестимулятор

СТИМУЛЯТОРИ

5. Розрахунок комплексного показника за кожною підсистемою

де Ii - значення комплексного показника (надійності (IN), економічності (IE)) для i-го підприємства;
m – кількість постачальників; wj – вага j-го показника; n – кількість показників, ƴok – стандартизоване 

значення j-го показника для i-го підприємства.

6. Побудова остовного дерева 

7. Кластеризація постачальників за n-ою товарною лінією 

Кластер 
постачальників S

Кластер 
постачальників L

Кластер 
постачальників E

Кластер 
постачальників D

8. Визначення типу політики взаємодії з постачальниками 

Політика 
довгострокової 

взаємодії 

Політика 
середньострокової 

взаємодії 

Політика 
вибіркової 
взаємодії 

Політика
елімінації

 

1. Формування інформаційної бази для оцінки ефективності роботи з постачальниками

Визначення системи показників за основними ключовими критеріями

НАДІЙНІСТЬ ЕКОНОМІЧНІСТЬ

 

рис. 1. схема обґрунтування оптимальної політики взаємодії торговельного підприємства з постачальниками 
Джерело: розроблено автором
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у більшій за довжиною відрізка частині виокремлюють 
наступні дві крапки, довжина відрізку між якими є най-
більшою з тих, що залишилися; таким чином, уся сукуп-
ність даних кластеризується на певні частини, яких має 

бути, згідно з рекомендаціями до використання даного 
методу, від трьох до шести. Ми формуємо чотири клас-
тери постачальників виходячи з приведених нижче розро-
блених типів політики взаємодії з постачальниками.

 

НАДІЙНІСТЬ

• кількість поставок, що були виконані у термін, до всієї
сукупності поставок

Коефіцієнт виконання 
поставок у термін (КВП)

•середня кількість днів з моменту оформлення запиту до моменту
постачання товару до максимальної кількості днів постачання
товару аналізованим постачальником за періоді

Середній термін 
тривалості доставки (ТД)

• кількість поставок, що не відбулися з вини постачальника, до
загальної кількості поставок

Коефіцієнт  зриву 
поставок (КЗР)

• кількість розрахункових одиниць товару, що були доставлені з
ушкодженням з вини постачальника, до загальної кількості
розрахункових одиниць товару

Коефіцієнт пошкодження 
продукції під час доставки 

з вини постачальника 
(КПОШК)

• кількість товарних марок, підтримка бренду яких регулярно
проводиться за кошти постачальника, до загальної кількості
товарних марок, що закуповується роздрібним підприємством в
аналізованого постачальника

Коефіцієнт брендування 
товарів (КБР)

• кількість товарних марок, по яких постачальником за
розрахунковий період проводилися промоутерські акції на
торговельній площині роздрібного підприємства, до загальної
кількості товарних марок, що закуповується роздрібним
підприємством аналізованого постачальника

Коефіцієнт промотування 
товарів (КПР)

рис. 2. рекомендована система показників оцінки ефективності роботи з постачальником: і група «надійність»

 

ЕКОНОМІЧНІСТЬ

• кількість товарних одиниць із певної товарної групи, які
можливо було закупити та які закуповувалися в аналізованого
постачальника, до всіх товарних одиниць із певної товарної
групи, представлених у торговельному залі роздрібного
підприємства

Коефіцієнт комплексності 
постачання (ККОМ)

• розмір доходу від реалізації по товарах, що закуповувалися в 
аналізованого постачальника, до товарообороту в закупівельних 
цінах по відповідних товарах

Коефіцієнт середньої за 
період доходності 
товарообороту в 

закупівельних цінах (КДОХ)

• кількість розрахункових товарних одиниць, що були в 
подальшому визначені за неякісні до загальної кількості 
розрахункових товарних одиниць, отриманих від аналізованого 
постачальника

Коефіцієнт якості товару 
(КЯ)

•кількість розрахункових одиниць товару, що за розрахунковий 
період постачалися на умовах надання знижки будь-якого типу 
до загальної кількості товарів, отриманих від аналізованого 
постачальника

Знижковий коефіцієнт 
(КЗНИЖ)

•кількість розрахункових одиниць товару до всієї сукупності 
поставок даного товару 

Коефіцієнт можливості 
отримання товару на умовах 

товарного кредиту (КТК)

• кількість розрахункових одиниць товару на умовах передплати 
до загальної кількості розрахункових одиниць товару 

Коефіцієнт кількості 
розрахункових одиниць 

товару, що постачаються на 
умовах передплати(КПЕР)

рис. 3. рекомендована система показників оцінки ефективності роботи з постачальником: іі група «економічність»
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таблиця 1 
отримані значення коефіцієнтів надійності 

та економічності взаємодії з постачальниками по 
товарній лінії «напої безалкогольні» тов «укрпродукт»
№ 
пп перелік постачальників надій-

ність
еконо-

мічність
1 МПП «аріадна» 0,17 0,45
2 Пат «Бєль» 0,21 0,51
3 МПП «абсолют 2007» 0,31 0,39
4 кФ тов «вітел» 0,33 0,55
5 МПП «дункан» 0,33 0,66
6 тд «авт маркет» 0,34 0,63
7 МПП «український продукт 0,34 0,67
8 МПП «Яшма» 0,35 0,65
9 Прат «катріс» 0,36 0,42
10 чПМ «лоцман» тг «арго» 0,36 0,44
11 МПП «настенька» 0,36 0,52
12 Пат «Мекрос» 0,37 0,48
13 Пат «Мартіпродактс» 0,38 0,62
14 МП «дефа» 0,39 0,45
15 Прат «Фірма «зодіак» 0,40 0,48
16 тд «саксес» 0,41 0,53
17 арзт «торгсервіс» 0,42 0,57
18 Прат «адамантій груп» 0,42 0,67
19 Прат «дискав» 0,42 0,67
20 ПП «віват прогрес» 0,44 0,56
21 ПП «еко-дом» 0,45 0,45
22 МПП «лія» 0,45 0,63
23 ПП «гудвіл інвест» 0,49 0,66
24 МПП «Фірма Ямуна» 0,50 0,51
25 ПП «заря» 0,51 0,40
26 Прат «віва» 0,51 0,56
27 Прат «укркартопля» 0,55 0,53
28 Пат кФ «торговельний дім роздон» 0,59 0,47
29 кМПП «тріал» 0,60 0,53
30 Прат «Foods and goods» 0,63 0,63
31 ПП «Юнісейл» 0,65 0,57

Після розбивання постачальників на кластери постає 
питання вибору оптимальної стратегії та політики взаємо-
дії з постачальниками. що стосується стратегій, то в тео-
рії управління сформульовано такі її варіанти:

• стратегія створення стратегічних альянсів;
• стратегія вертикальної інтеграції;
• стратегія синергетичного впливу на цільовий ринок;
• стратегія сомаркетингу;
• стратегія управління ризиками взаємодії [1].
однак, як стає очевидним із самої назви роботи, від-

повідні стратегії можуть бути рекомендованими лише 
торговельному підприємству, яке має за мету створення 
стратегічного альянсу або планує певну диверсифікацію. 
за відсутності таких тенденцій використання подібних стра-
тегій для взаємодії з постачальниками взагалі є неможливим.

окрім того, на нашу думку, в умовах мінливості 
зовнішнього середовища розробляти саме стратегічні 
плани із взаємодії з конкретними постачальниками, які 
не є виробниками певної продукції, для роздрібних тор-
говельних підприємств узагалі є недоречним, особливо 
в національних умовах розгалуженості ланок доведення 
товару від виробника до кінцевого споживача. відповідно, 
більш доцільним, виходячи з указаних вище умов, є роз-
роблення певного набору альтернативних політик взаємо-
дії з постачальниками з подальшим вибором однієї з них 
залежно від характеристики постачальника. для цього 
доцільно розглянути розроблену в теорії піраміду класи-
фікації постачальників, приведену на рис. 5.

на жаль, у роботі автором узагалі не сформульовано 
не тільки критерії, за якими кожен із постачальників має 
позиціонуватися на тому чи іншому рівні піраміди, навіть 
не надано точні формулювання кожного з рівнів. оче-
видно, що найвищій рівень – референтні постачальники – 
має акумулювати ту їхню частину, яка є для підприєм-
ства найбільш значущою, принаймні виходячи із самого 
терміна «референтність» (який уперше був застосований 
у психології американським психологом дж. хайме-
ном та трактувався як певна якість суб’єкта, що визна-
чається ступенем його значущості для іншого суб’єкта 
або групи суб’єктів, у тому числі й таке, що виступає 

рис. 4. остовне дерево кластеризації постачальників тов «укрпродукт»
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Референтні

Стратегічні 

Рядові 

Дозволені

Заборонені 

рис. 5. класифікації постачальників 
Джерело: [4]

 

Референтні постачальники – політика 
довгострокової взаємодії (кластер D)

Рядові постачальники – політика 
середньострокової взаємодії (кластер E)

Дозволені постачальники – політика 
вибіркової взаємодії (кластер L)

Заборонені постачальники – політика 
елімінації (кластер S)

рис. 6. авторська піраміда класифікацій політики взаємодії з постачальниками

фактором персоналізації) [5]. однак за умов такої трак-
товки (а іншої, виходячи з використовуваного терміна, 
бути не може) незрозумілим залишається питання: чим 
саме мають відрізнятися останній та передостанній рівні 
піраміди? таким чином, на нашу думку, така піраміда має 
складатися з чотирьох рівнів, і, відповідно, всі постачаль-
ники мають розподілятися на чотири групи: референтні, 
рядові, дозволені та заборонені. відповідно, піраміда 
політики взаємодії з постачальниками матиме такий 
вигляд (рис. 6).

таким чином, керуючись побудованим остовним дере-
вом, для досліджуваного підприємства тов «укрпро-
дукт» рекомендованими будуть так (рис. 7).

згідно із запропонованою матрицею, постачальникам 
кластера D має приділятися першочергова увага, оскільки 
вони забезпечують роздрібному підприємству отримання 
товарів, які передусім формують позитивний фінансовий 
результат та імідж роздрібного підприємства; з ними воно 
має прямувати до укладання довгострокових договорів про 
співробітництво і на них же має розраховувати роздрібне 

 

Кластер D
(Політика довгострокової взаємодії): 

ПП «Гудвіл інвест», МПП «Фірма 
"Ямуна», ПП «Заря», ПРАТ «Віва», 

ПрАТ «Укркартопля», ПАТ "КФ 
«Торговельний дім "Роздон», КМПП 

«Тріал», ПРАТ «Foods and goods», 
ПП «Юнісейл

Кластер E
(Політика середньострокової взаємодії):

ПРАТ «Катріс», ЧПМ «Лоцман», ТГ 
Арго, МПП «Настенька», ПАТ 

«Мекрос», ПАТ «Мартіпродактс», МП 
«Дефа», ПрАТ «Фірма Зодіак», ТД 

«Саксес», АРЗТ «Торгсервіс», ПРАТ 
«Адамантій груп», ПрАТ «Дискав», ПП 
«Віват прогрес», ПП «Еко-дон», МПП 

«Лія»

Кластер L
(Політика вибіркової взаємодії): 

МПП «Абсолют 2007», КФ "ТОВ 
«Вітел», МПП «Дункан», ТД «АВТ 

маркет», МПП «Український продукт 
(макіївська філія), МПП «Яшма»

Кластер S
(Політика елімінації): 

МПП «Аріадна», ПАТ «Бєль»

рис. 7. перелік рекомендованих типів політики взаємодії з постачальниками  
по товарній лінії «напої безалкогольні» тов «укрпродукт»
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коМплекснаЯ оценка ЭФФективности раБотЫ с поставЩикаМи
аннотация. в работе предлагается комплексная система оценки эффективности работы с поставщиками с точки зре-

ния формирования товарных запасов предприятия на основании построения остовного дерева кластеризации поставщи-
ков. ключевым вопросом организации работы с запасами товаров на предприятии является постоянная работа с постав-
щиками. анализ эффективности сотрудничества с тем или иным поставщиком является предпосылкой эффективного 
формирования товарных запасов для любого предприятия, без выполнения которого вообще невозможно говорить о на-
лаживании процесса управления запасами товаров. соответственно, острым вопросом является оценка эффективности 
сотрудничества с определенным кругом поставщиков торгового предприятия, а логическим следствием является фор-
мирование определенной политики в отношении конкретных поставщиков. в статье также обоснован выбор конкретной 
политики взаимодействия с поставщиком и приведены результаты апробации разработанной системы на предприятии.

ключевые слова: поставщик, товарный запас, эффективность, система коэффициентов, кластеризация, остовное 
дерево, политика взаимодействия с поставщиком.

COMPLETE EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF WORK WITH SUPPLIERS
Summary. The article proposes a comprehensive system for assessing the effectiveness of work with suppliers in terms of 

the formation of inventory of the enterprise based on the construction of a spanning tree of clustering of suppliers. The aim of 
the article is to develop a comprehensive system for assessing the performance of suppliers in terms of the completeness and 
feasibility of forming stocks of enterprise goods, followed by the choice of a policy for interaction with suppliers. Analysis of 
the effectiveness of cooperation with a particular supplier is a prerequisite for the effective formation of inventories for any 

підприємство у разі стратегічної спрямованості та дивер-
сифікацію діяльності та стратегічного партнерства; поста-
чальники кластера E менш «вигідні» із цього погляду, однак 
роздрібному підприємству доцільно проводити їх постій-
ний моніторинг і шукати можливості для переведення їх 
у кластер D (як із погляду пошуку нових товарів, які вони 
можуть запропонувати, так і з погляду заключення дого-
ворів на більш вигідних умовах); відносини з постачаль-
никами кластера L для роздрібного підприємства є доволі 
проблематичними з погляду ефективності, відповідно, 
договори з ними мають бути короткостроковими та лише 
по тих товарах, постачання яких не може бути здійснено 

за допомогою залучення підприємств із перших двох клас-
терів; співробітництво з постачальниками кластера L має 
зводитися до мінімуму в короткостроковій перспективі, 
а в довгостроковій перспективі його необхідно уникати.

висновки. таким чином, запропонована система 
оцінки ефективності постачальників із погляду форму-
вання запасів товарів торговельного підприємства є діє-
вою та доцільною для використання, оскільки дає змогу 
провести кластеризацію постачальників за комплексною 
системою коефіцієнтів та на цій підставі рекомендувати 
торговельному підприємству певну політику взаємодії 
з кожним конкретним постачальником.
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enterprise, without which it is generally impossible to talk about establishing a process for managing inventory of goods. Ac-
cordingly, an acute problem is the assessment of the effectiveness of cooperation with a certain circle of suppliers of a trading 
enterprise, and the logical consequence is the formation of a certain policy in relation to specific suppliers. For this purpose, 
all indicators that can characterize the effectiveness of working with a particular supplier for a particular trading company are 
divided into two large groups: a group that will characterize the reliability of the supplier, and a group that will characterize its 
profitability. By the term “economy” we mean the impact of cooperation with a particular supplier on the financial results of the 
company under study from the sale of goods). The calculation of the proposed methodology was carried out on the example of 
a study of suppliers on the product line «Soft drinks» LLC «Ukrproduct». When calculating the arithmetic average, the value 
of the supplier's reliability coefficient was obtained separately, and the profitability coefficient - separately. The procedure for 
clustering suppliers in accordance with the principle of building a spanning tree is as follows: first, a segment is selected between 
two points on the graph whose length is the longest. Thus, the entire data set is grouped into certain parts, which, according to 
the recommendations for using this method, should be from three to six. A system for evaluating the effectiveness of suppliers 
from the point of view of forming stocks of goods of a trading company is proposed, it is effective and suitable for use, since it 
allows clustering of suppliers according to a complex system of coefficients, and on this basis I recommend a trading company 
a specific policy for interacting with each specific supplier.

Key words: supplier, inventory, efficiency, coefficient system, clustering, spanning tree, supplier interaction policy.
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аналіЗ роЗвитку світового ринку криптовалЮт

анотація. статтю присвячено дослідженню фінансових аспектів сталого розвитку світової економіки. визначено 
пріанотація. у статті проведено аналіз основних характеристик біткоїна як першої криптовалюти, досліджено особли-
вості подальшого розвитку ринку криптовалют та застосування технології блокчейн. розглянуто динаміку капіталізації 
основних криптовалют та визначено лідери даного ринку за рівнем капіталізації. надано характеристику найвідоміших 
криптовалют, зокрема Litecoin, Peercoin, Ripple, Stellar Lumens, Nxt, BitShares, Dash, Dogecoin, Ethereum. Проведено 
порівняльний аналіз технологічних та функціональних характеристик основних криптовалют, розглянуто їх спільні та 
відмінні риси за ознаками мети створення, максимального обсягу емісії та технічних параметрів їх емісії й обігу (рівень 
децентралізації, методи хешування і алгоритми захисту даних, час генерації нового блоку). визначено основні переваги 
нових криптовалют порівняно з біткоїном, досліджено еволюцію їх виникнення та умови застосування.

ключові слова: криптовалюта, віртуальна валюта, біткоїн, блокчейн, хешування, ринкова капіталізація.

вступ та постановка проблеми. Після появи бітко-
їна у 2009 р. у світовій науковій думці не сформувалося 
єдиного ставлення до криптовалют. на думку одних, біт-
коїн став валютою майбутнього, що якнайкраще уосо-
блює децентралізовану, незалежну від регуляторного 
впливу валюту і функціонує виключно у віртуальному 
просторі. інші ж поставилися до біткоїна скептично, не 
вважаючи його грошима, платіжними засобами чи валют-
ними цінностями, а відносячи до категорії «фішок» або 
«токенів», які можуть виступити замінниками традицій-
них грошей на певних етапах здійснення фінансових опе-
рацій. незважаючи на дискусійність та неоднозначність 
біткоїна, у 2011 р. почали з’являтися нові криптовалюти, 
засновані на аналогічних до біткоїна принципах, хоча й 
мали певні відмінності від нього та були спробами удо-
сконалення першої криптовалюти. капіталізація ринку 
криптовалют сьогодні свідчить про стійкий інтерес до 
них. тим не менше роль криптовалют у світовій економіці 

залишається невизначеною. вивчення динаміки розвитку 
даного ринку, основних характеристик та принципів, на 
яких базується використання криптовалют, є важливим 
етапом у визначенні їхньої економічної сутності, встанов-
лення правової основи їх обігу і прогнозування майбутніх 
тенденцій розвитку даного ринку.

аналіз останніх досліджень і публікацій. наукові 
роботи, присвячені вивченню криптовалют, мають пере-
важно фрагментарний характер та найчастіше обмеж-
уються аналізом технології блокчейн та біткоїна як 
основної криптовалюти. зокрема, дослідження окремих 
аспектів функціонування ринку криптовалют здійсню-
вали такі вітчизняні і зарубіжні науковці, як М. абра-
мович, д. ален, Б. Бернанке, а. глибовець, а. грінспен, 
дж. діббел, дж. елліот, д. Єрмак, г. карчева, т. кім, 
т. ковальчук, в. кравчук, в. лук’янов, д. науменко, 
дж. Потс, о. сльозко, Я. суровицький, М. Швайк, 
р. Шульц та ін.
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Метою даної роботи є проведення аналізу поточного 
стану ринку криптовалют, дослідження основних видів 
криптовалют, особливостей їх емісії та обігу.

результати дослідження.
Першою криптовалютою, що виникла у 2009 р., був 

біткоїн (Bitcoin – BTC). в основу його функціонування 
покладений механізм блокчейн та технологія захисту 
даних proof-of-work (PoW). за рахунок технології блок-
чейн історія всіх проведених транзакцій із криптовалю-
тою зберігається на всіх комп’ютерах, задіяних у сис-
темі, а всі записи в блоках про транзакції пов’язані 
так, що кожен наступний блок містить посилання на 
попередній – хешування. таким чином, уся база даних 
про транзакції є децентралізованою і розподіленою 
між учасниками мережі. Proof-of-work – доказ викона-
ної роботи – є одночасно принципом захисту розподі-
лених систем та принципом створення нових біткоїнів 
(майнінгу). він ґрунтується на необхідності виконувати 
певну складну і тривалу роботу (PoW-задачі) стороною-
ініціатором, яка може швидко і легко перевірятися іншою 
стороною. Майнінг нових біткоїнів може здійснюватися 
будь-яким користувачем системи, який надає у вико-
ристання потужності свого комп’ютера для проведення 
складних обчислень [1; 2]. таким чином, чим потужні-
шим обладнанням володіє користувач, тим більше шансів 
він має для майнінгу біткоїнів. у цьому полягає один із 
недоліків біткоїна – його висока енергозатратність. слід 
зауважити, що максимальний обсяг емісії біткоїнів закла-
дений в алгоритмі його створення і обмежений 21 млн. 
криптомонет [1].

тривалий час біткоїн був єдиною криптовалютою, але 
розуміння нових можливостей, створюваних практич-
ним упровадженням технології блокчейн, та наявність 
недоліків у самого біткоїна як першої криптовалюти 
сприяли створенню нових криптовалют для певного вдо-
сконалення біткоїна, а також більш широкого викорис-
тання блокчейна, яке не обмежувалося створенням нових 
платіжних систем. у період 2014–2016 рр. найвідомі-
шими та найбільш капіталізованими світовими крипто-
валютами, крім біткоїна, були Litecoin, Peercoin, Ripple, 
Stellar Lumens, Nxt, Dogecoin, Dash, BitShares, Ethereum 
та ін. ринкова капіталізація біткоїна серед усіх існуючих 
криптовалют протягом усього періоду функціонування 
ринку криптовалют залишається найвищою, станом на 
початок 2016 р. вона становила майже 6,5 млрд. доларів. 
до 2017 р. частка біткоїна в ринковій капіталізації ринку 
криптовалют перевищувала 90%, зокрема у 2014 р. вона 
становила близько 96%, у 2016 р. – близько 93% (табл. 1).

наступною криптовалютою, яка з’явилася у розвиток 
біткоїна у 2011 р., був лайткоїн (Litecoin). Як і біткоїн, 

ця криптовалюта заснована на криптографічному методі 
і технології блокчейн, але водночас має відмінності 
у використовуваній функції знаходження хеша (scrypt 
замість SHA-256), методах підтвердження виконання 
роботи (PoW) тощо. за рахунок цього в Litecoin забезпе-
чені такі переваги порівняно з біткоїном: швидша гене-
рація нових блоків (2,5 хвилини, у біткоїна – 10 хвилин) 
і верифікація транзакцій (транзакція вважається завер-
шеною після шести блоків), вища стійкість до загрози 
подвійного витрачання, більший обсяг максимальної 
кількості криптомонет в обігу (84 млн) [4].

Якщо Litecoin за принципами майнінгу та викорис-
тання є дуже подібною до біткоїна, то розробники крип-
товалюти рeercoin (PPCoin, PPC) використали гібридну 
систему її емісії, поєднавши відомий метод proof-of-work 
із новим методом proof-of-stake. Proof-of-stake (PoS – під-
твердження частки володіння) є методом захисту, за якого 
ймовірність генерації користувачем нового блоку пропо-
рційна частці розрахункових одиниць криптовалюти, що 
йому належать, у загальному їх обсязі. отже, користувач, 
який володіє 1% рeercoin, зможе генерувати лише 1% усіх 
блоків. цей підхід мінімізує ризик «атаки 51%» і подвій-
ного витрачання, оскільки здорожує вартість монополіза-
ції майнінгу та ускладнює акумуляцію більше половини 
рeercoin у однієї особи. крім того, генерація блоків через 
proof-of-stake не створює додаткового навантаження на 
процесор, зменшуючи витрати енергії.

ще однією особливістю рeercoin є відсутність макси-
мального обсягу емісії, єдине обмеження полягає у щоріч-
ному прирості кількості цієї криптовалюти на 1%.

таким чином, порівняно з біткоїном і використа-
ним у його основі методом proof-of-work криптовалюта 
рeercoin має необмежені масштаби емісії, є енергетично 
ефективнішою та за рахунок методу proof-of-stake може 
зберігати децентралізацію і розподілення даних між 
користувачами [5].

розвиток криптовалют характеризувався не тільки їх 
створенням і використанням як самостійних платіжних 
інструментів, а й був зумовлений їх застосуванням як 
допоміжних валют у різноманітних онлайн-платформах. 
наприклад, у мережі Ripple, створеній з метою обміну 
валют, проведення розрахунків та інших фінансових опе-
рацій між учасниками системи в режимі реального часу 
як допоміжна валюта (bridge currency) використовується 
криптовалюта Ripple (XRP). таким чином, забезпечується 
обмін валют, між якими не встановлено прямих котиру-
вань у певний момент часу. специфікою криптовалюти 
Ripple є проведення попередньої емісії – під час її впрова-
дження було випущено 100 млрд. криптомонет, збільшити 
кількість яких неможливо, проте вони є подільними [6].

таблиця 1
ринкова капіталізація найпоширеніх криптовалют у 2014–2016 рр., млн доларів

назва 01.01.2014  01.07.2014 01.01.2015 01.07.2015 01.01.2016 
Bitcoin (BTC) 10543,0 8235,6 3856,2 3749,1 6488,0
Ripple (XRP) 218,7 24,0 656,7 334,1 203,0
Litecoin (LTC) 617,4 216,4 74,8 166,6 153,2
Ethereum (ETH) х х х х 72,4
Dash (DASH) х 31,1 8,5 17,1 19,8
Dogecoin (DOGE) 6,4 19,2 16,1 19,1 15,1
Peercoin (PPC) 151,6 33,6 11,1 11,4 9,8
BitShares (BTS) х х 36,1 16,7 8,7
Stellar Lumens 
(XLM) х х 16,1 15,6 8,4

Nxt (NXT) 60,5 53,5 17,4 12,9 7,3
Джерело: складено за [3]



84

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 28, частина 2 • 2019

ураховуючи особливості використання криптовалюти 
Ripple, основними її перевагами порівняно з біткоїном є 
високий рівень захисту та проведення операцій у режимі 
реального часу. втім, до роботи з криптовалютою Ripple 
користувачами було висунуто низку претензій, що при-
звело до падіння вартості цієї криптовалюти. основні 
зауваження стосувалися закритості криптовалюти, висо-
кого рівня централізації платформи Ripple та управління 
комерційною компанією Ripple Labs, орієнтованою на 
отримання прибутку. вирішенням зазначеної проблеми 
стало відокремлення від Ripple нової платформи для 
валютних операцій – Stellar і створення відповідної крип-
товалюти. основною метою такої реорганізації було ство-
рення нової платформи на базі некомерційного, неакціо-
нерного фонду та забезпечення відкритості програмної 
реалізації платформи.

Початково платформа Stellar працювала з викорис-
танням аналогічного до платформи Ripple протоколу, але 
в 2015 р. був запущений власний протокол для роботи 
платформи Stellar, а її криптовалюта була перейменована 
в Lumen. організатори платформи Stellar створили макси-
мальні умови для виключення спекулятивного складника 
використання криптовалюти Lumen. Передбачено, що 
25% усіх люменів повинні володіти неприбуткові органі-
зації. особи, які володіють великою сумою люменів, не 
можуть їх продавати протягом п’яти років. окрім того, 
було передбачено щорічне зростання кількості люменів 
на 1% у рік [7]. Порівняно з біткоїном Stellar Lumens воло-
діє усіма перевагами криптовалюти Ripple та має разом 
із тим поліпшені характеристики децентралізації системи 
і вищий рівень захищеності.

іншим прикладом криптографічної платформи, функ-
ціонування якої ґрунтується на застосуванні технології 
блокчейн, є платформа Nxt, створена у листопаді 2013 р. 
її призначення полягає у запуску захищених децентралі-
зованих додатків, які забезпечують функціонування елек-
тронних платіжних систем, торговельних майданчиків, 
месенджерів тощо. ця криптоплатформа має власну крип-
товалюту для проведення внутрішніх розрахунків з одно-
іменною назвою Nxt (NXT) [8]. Переваги криптовалюти 
Nxt порівняно з біткоїном визначаються перевагами вико-
ристовуваного методу захисту даних proof-of-stake, а саме 
можливість роботи на невеликій потужності, високий 
рівень захисту від ризику подвійного витрачання коштів. 
окрім того, використання криптовалюти Nxt дає змогу 
здійснювати автоматичне повернення коштів на рахунок 
за відсутності підтверджень транзакції; дає можливість 
використовувати інші криптовалюти і токени, що підтри-
муються платформою Nxt.

іншим прикладом платформи, функціонування якої 
засноване на технології блокчейн і використанні крипто-
валюти, є BitShares – програмне забезпечення, що вико-
ристовується для запуску децентралізованих автономних 
компаній. на відміну від інших криптовалют, криптова-
люта BitShare (BTS) заявлена розробниками не як пла-
тіжний засіб, а як корпоративні права децентралізованих 
автономних компаній. у результаті ринкова ціна BitShares 
є плаваючою і може бути такою ж волатильною, як і на 
будь-які інші цінні папери. незважаючи на це, BitShares 
можуть використовуватися як забезпечення у фінансових 
смарт-контрактах [9].

нові криптовалюти створюються не тільки як похідні 
від біткоїна, а й можуть мати у своїй основі іншу крип-
товалюту. наприклад, криптовалюта Dogecoin була ство-
рена наприкінці 2013 р. на основі Luckycoin, в якій, своєю 
чергою, було використано криптовалюту Litecoin. таким 
чином, більшість характеристик емісії й обігу криптова-

люти Dogecoin співпадає з криптовалютою-попередником 
Litecoin, зокрема в обох використовується метод захисту 
proof-of-work із технологією хешування scrypt.

від інших криптовалют Dogecoin відрізняється швид-
ким періодом початкового майнінгу. час генерації нового 
блоку в Dogecoin становить лише одну хвилину, що 
у 2,5 рази швидше, ніж у Litecoin, та у 10 разів швидше 
порівняно з біткоїном. Під час запровадження Dogecoin 
була заявлена максимальна емісія в 100 млрд. криптомо-
нет, але в подальшому деякі умови обігу Dogecoin були 
змінені: зафіксований обсяг нагороди за створення нового 
блоку, обсяг емісії став необмежений, для захисту від 
мультипулів і монополізації майнінгу використовується 
алгоритм DigiShield [10].

створення деяких криптовалют було пов’язано з бажан-
ням максимізувати певні переваги, які має біткоїн чи інша 
криптовалюта. так, наприклад, біткоїн забезпечує анонім-
ність транзакцій за рахунок використання логінів користу-
вачів системи замість справжніх імен. Проте, ідентифіку-
вавши користувача, можна відслідкувати всю історію його 
транзакцій, оскільки вона зберігається на всіх комп’ютерах 
у розподіленій мережі. у криптовалюті Dash (початково 
створювалася як XCoin та Darkcoin) використовується меха-
нізм PrivateSend, щоб зробити транзакції анонімними [11].

Порівняно молодою серед досліджуваних криптова-
лют є Ether (ефір). це криптовалюта, створена для обслу-
говування платформи Ethereum. Проте на відміну від 
інших криптовалют роль Ether не обмежена виключно 
платіжними операціями, а може використовуватися для 
реєстрації угод з активами чи обміну ресурсами. розроб-
ники цієї криптовалюти називають Ether криптопаливом 
для виконання смарт-контрактів в одноранговій мережі.

Популярність Ether зумовлена інноваційністю та 
перспективністю самої платформи Ethereum, створеної 
з метою запуску децентралізованих онлайн-сервісів та 
поширення технології блокчейн у різних сферах діяль-
ності. технологія, що використовується в Ethereum, дає 
змогу проводити реєстрацію будь-яких угод із будь-якими 
активами на основі розподіленої бази контрактів без 
застосування традиційних юридичних процедур (техно-
логія «розумних контрактів») [12].

результати проведеного дослідження характеристик 
криптовалют, що виникли та досягли найвищих показ-
ників ринкової капіталізації протягом 2014–2016 рр., уза-
гальнено представимо в табл. 2.

Протягом 2016–2018 рр. світовий криптовалют-
ний ринок розвивався дуже стрімко і характеризувався 
появою великої кількості нових криптовалют. на поча-
ток 2019 р. їх кількість досягла 2 тис різновидів. При 
цьому кон’юнктура ринку криптовалют дещо змінилася. 
дві криптовалюти – Ethereum та Ripple – за своєю капі-
талізацію зайняли близько десятої частки ринку і ство-
рили конкуренцію навіть біткоїну. деякі з криптовалют, 
що мали порівняно високу капіталізацію і користувалися 
попитом на криптобіржах на етапі становлення ринку, 
вибули або втратили свої позиції, натомість з’явилися 
нові токени і криптовалюти. сам біткоїн також зазнав 
трансформації. на початку січня 2017 р. він розділився 
на Bitcoin та Bitcoin-Cash, а в листопаді 2018 р. з’явився 
ще один хардфорк біткоїна – Bitcoin SV (BSV), що має 
у своїй назві абревіатуру SV – Satoshi vision. структуру 
криптовалютного ринку за рівнем капіталізації на початок 
2019 р. представлено на рис. 1.

Як засвідчують дані рис. 1, станом на 1 січня 2019 р. 
біткоїн продовжує займати домінантну позицію на ринку 
криптовалют, проте порівняно з 2014–2016 рр. значимими 
є позиції й інших криптовалют, що досягли високого рівня 
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таблиця 2
порівняльний аналіз криптовалют, що мали найвищі показники ринкової капіталізації протягом 2014–2016 рр.
назва крип-

товалюти
дата ство-

рення Мета створення технічні характеристики емісії і обігу Максимальний 
обсяг емісії

Bitcoin 
(BTC) 03.01.2009 Платіжна система

децентралізована; використовується хешування 
SHA-256; технологія PoW; час генерації нового 

блоку – 10 хвилин
21 млн

Ripple (XRP) 01.07.2013
обмін валют, 

розрахунки, грошові 
перекази

Переважно децентралізована; додаткова емісія 
неможлива; проведення операцій майже миттєве; 

необхідний обліковий запис  

100 млрд – створені 
під час запуску 

Ripple

Litecoin 
(LTC) 08.10.2011 Платіжна система

децентралізована; використовується хешування 
Scrypt; технологія PoW; час генерації нового 

блоку – 2,5 хвилини
84 млн

Ethereum / 
Ether (ETH) 30.07.2015

крипто платформа для 
децентралізованих 

онлайн сервісів

децентралізована; використовується хешування 
Ethash; технологія PoW; час генерації нового 

блоку – 15 секунд
необмежений

Dash (DASH) 19.01.2014 Платіжна система

децентралізована; використовується комбінація 
декількох алгоритмів хешування (x11); висока 
анонімність транзакцій; час генерації нового 

блоку – 2,5 хвилини

Близько 18,9 млн

Dogecoin 
(DOGE) 08.12.2013 Платіжна система

децентралізована; використовується хешування 
Scrypt; технологія PoW; час генерації нового 

блоку – 1 хвилина
необмежений

Peercoin 
(PPC) 19.08.2012 Платіжна система

Переважно децентралізована; використовується 
хешування SHA-256; технології PoW і PoS; час 

генерації нового блоку близько 10 хвилин

відсутнє жорстке 
обмеження; річний 
приріст емісії 1%

BitShares 
(BTS) 21.07.2014

Платформа для 
децентралізованих 

автономних компаній 

децентралізована; використовується технологія 
DPOS; час генерації нового блоку –  

близько 10 секунд
3,6 млрд

Stellar 
Lumens 
(XLM)

05.08.2014
обмін валют, 

розрахунки, грошові 
перекази

децентралізована; проведення операцій майже 
миттєве; заснована на протоколі Ripple, у 2015 

році змінено на відкритий протокол Stellar 

100 млрд – створені 
при запуску Stellar, 
передбачено зрос-
тання на 1% у рік

Nxt (NXT) 24.11.2013 крипто платформа децентралізована; використовується хешування 
SHA-256; технологія PoS

1 млрд, 100% 
попередня емісія

Джерело: складено автором на основі [1; 4–13]
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рис. 1. структура ринку криптовалют за рівнем капіталізації станом на 01.01.2019,%
Джерело: складено за [14]

капіталізації. Продовжують зберігати позиції в десятці 
найкапіталізованіших криптовалют Ethereum, Stellar, 
Ripple та Litecoin. окрім зазначених криптовалют, серед 
лідерів криптовалютного ринку з’явилося багато порів-
няно нових криптовалют, серед яких – Tether, EOS, Tronix, 
Cardano, Monero та ін.

висновки. успіх біткоїна сприяв появі великої кіль-
кості нових криптовалют. в основу їх функціонування 
покладений спільний принцип шифрування даних і ство-
рення ланцюгів записів про транзакції – блокчейн. Поряд 
із тим криптовалюти мають відмінності як технологіч-
ного, так і функціонального характеру. значна частина 
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криптовалют виникла як допоміжна валюта в децентралі-
зованих криптоплатформах (Ripple, Stellar Lumens, Nxt, 
Ethereum, BitShares). інші ж криптовалюти створювалися 
виключно як платіжні засоби (Bitcoin, Litecoin, Peercoin, 
Dash, Dogecoin). удосконалення технологічних харак-

теристик криптовалют призвело до виникнення великої 
кількості їхніх видів, що використовують різні методи 
хешування й алгоритми захисту даних, відрізняються 
часом генерування нових блоків, максимальним обсягом 
емісії та іншими параметрами.
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аналиЗ раЗвитиЯ Мирового рЫнка криптовалЮт
аннотация. в статье проведен анализ основных характеристик биткоина как первой криптовалюты, исследованы 

особенности дальнейшего развития рынка криптовалют и применения технологии блокчейн. рассмотрена динамика 
капитализации основных криптовалют и определены лидеры данного рынка по уровню капитализации. дана харак-
теристика самых известных криптовалют, в частности Litecoin, Peercoin, Ripple, Stellar Lumens, Nxt, BitShares, Dash, 
Dogecoin, Ethereum. Проведен сравнительный анализ технологических и функциональных характеристик основных 
криптовалют, рассмотрены их общие и отличительные черты по признакам цели создания, максимального объема эмис-
сии, технических параметров их эмиссии и обращения (уровень децентрализации, методы хеширования и алгоритмы 
защиты данных, время генерации нового блока). определены основные преимущества новых криптовалют по сравне-
нию с биткоином, исследована эволюция их возникновения и условия применения.

ключевые слова: криптовалюта, виртуальная валюта, биткоин, блокчейн, хеширование, рыночная капитализация.

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE WORLD CRYPTOCURRENCY MARKET
Summary. For a long time, bitcoin was the only cryptocurrency, but understanding the new opportunities created by the prac-

tical implementation of blockchain technology and the disadvantages of bitcoin as the first cryptocurrency contributed to the cre-
ation of new cryptocurrencies for a certain improvement of bitcoin, as well as more widespread use of the blockchain. The article 
provides a general description of the blockchain mechanism and the technology of data protection «proof-of-work». The article 
analyzes the main characteristics of bitcoin as the first cryptocurrency, explores the features of the further development of the 
cryptocurrency market and the application of the blockchain technology. The dynamics of capitalization of the main cryptocurren-
cies is analyzed and the leaders of this market by the level of capitalization are determined. The article presents the characteristics 
of the most capitalized cryptocurrencies in 2014-2016, in particular Litecoin, Peercoin, Ripple, Stellar Lumens, Nxt, BitShares, 
Dash, Dogecoin, Ethereum. A comparative analysis of the technological and functional characteristics of the main cryptocurren-
cies is considered, their common and distinctive features are described based on the purpose of creation, the maximum volume 
of emission and technical parameters of their emission and circulation (level of decentralization, methods of hashing and data 
protection algorithms, time of generation of a new block). The main directions of use of cryptocurrencies and the reasons for their 
creation are the payment systems maintenance; servicing crypto platforms for providing decentralized online services; servicing 
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Методичний інструМентарій МеХаніЗМу  
регулЮваннЯ соціально-трудовиХ відносин  

у підвиЩенні Якості життЯ населеннЯ

анотація. статтю присвячено обґрунтуванню методичного інструментарію функціонування механізму державного регу-
лювання соціально-трудових відносин у підвищенні якості життя населення. у процесі дослідження обґрунтовано роль держа-
ви у регулюванні соціально-трудових відносин. досліджено та охарактеризовано основні методи механізму державного регу-
лювання соціально-трудових відносин. наведено класифікацію інститутів соціально-трудових відносин як складової частини 
механізму державного регулювання. охарактеризовано склад та представлено класифікацію інструментів регулювання соціаль-
но-трудових відносин, які можуть застосовуватися в ході реалізації механізму. обґрунтовано розподіл методичного інструмен-
тарію та функціонального призначення механізму державного регулювання соціально-трудових відносин за рівнями втілення.

ключові слова: соціально-трудові відносини, державне регулювання, механізм, методи, інструменти, інститути.

вступ та постановка проблеми. розвиток соціально-
трудової сфери країни та соціально-трудових відносин – одна 
з основних умов підвищення ефективності використання 
наявного людського капіталу та нарощування людського 
потенціалу, а отже, й один із найважливіших чинників ста-
більного соціально-економічного розвитку. оскільки функ-
ціонування і розвиток соціально-трудових відносин (ств) 
мають інституційне оформлення, тобто передбачають ство-
рення інститутів як стійких норм, правил, процедур і органі-
заційних механізмів, що регламентують взаємодію найманих 
працівників, роботодавців та держави у соціально-трудовій 
сфері, то вони потребують державного регулювання. саме 
від побудови механізму державного регулювання соціально-
трудових відносин залежить як їх поточне функціонування, 
так і вектори подальшого розвитку.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
формування сучасного механізму державного регулю-
вання соціально-трудових відносин активно досліджується 
у вітчизняних наукових колах упродовж останнього десяти-
річчя, однак при цьому основна увага науковців зосереджу-
ється саме на нормативно-правовому його складнику, тоді 
як інші питання залишаються малодослідженими. у цьому 
контексті особливого значення набуває розбудова ефектив-
ного механізму державного регулювання соціально-тру-
дових відносин у підвищенні якості життя населення на 
основі поглибленого обґрунтування регулятивних процесів 
та методів на сучасному етапі розвитку економіки.

Метою даної роботи є обґрунтування методичного 
інструментарію функціонування механізму державного 

регулювання соціально-трудових відносин у підвищенні 
якості життя населення.

результати дослідження.
ураховуючи покладені на державу завдання з оцінки 

як короткострокових, так і довгострокових тенденцій 
соціально-економічного розвитку, а також можливості 
більш комплексно і зважено підійти до регулювання соці-
ально-економічних процесів з урахуванням національних 
інтересів, саме на неї покладається завдання з форму-
вання ефективного механізму соціально-трудових відно-
син з оптимальним поєднанням різних ринкових і нерин-
кових важелів із метою пом’якшення впливу негативних 
чинників, перш за все у сфері соціального захисту інди-
відів, а також на безробітних та інші найуразливіші про-
шарки населення [1, с. 149].

роль держави у регулюванні соціально-трудових 
відносин досліджується у працях багатьох науковців, 
погляди яких можна звести до двох основних напрямів:

− максимальна децентралізація регулювання, перене-
сення основних його заходів на рівень виробничих сис-
тем, значне обмеження державного втручання;

− активне втручання держави у соціально-трудову 
сферу, у тому числі й у сфери соціально-трудових відно-
син окремих роботодавців.

водночас представники всіх економічних шкіл та 
течій повністю чи з певними застереженнями підтри-
мують тезу про масштабність та багатовекторність 
ролі держави у формуванні соціально-економічної  
політики [2, с. 128].

crypto platforms for decentralized autonomous companies; use for payments, currency exchange, cash payments and more. 
Changes in the structure of the cryptocurrency market during 2016-2018 are considered and the market leaders at the beginning 
of 2019, including new cryptocurrencies (Tether, EOS, Tronix, Cardano, Monero) are identified. The main advantages of new 
cryptocurrencies in comparison with bitcoin are determined, the evolution of their occurrence and application are investigated.

Key words: cryptocurrency, virtual currency, bitcoin, blockchain, hashing, market capitalization.
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усе різноманіття предметів регулювання соціально-тру-
дових відносин у науковій літературі зводять до трьох груп:

1) регулювання сфери зайнятості;
2) регулювання соціально-трудових відносин, пов’я-

заних з організацією й ефективністю праці;
3) регулювання питань оплати праці і соціально-тру-

дових відносин, які виникають із приводу винагороди за 
працю [3, с. 49].

водночас державне регулювання припускає створення 
і використання комплексу інституційних та економічних 
умов, організаційних і нормативно-правових механізмів, 
які дають змогу здійснити цілеспрямований вплив на 
динаміку основних параметрів соціально-трудової сфери 
та забезпечити підвищення якості життя населення.

регулююча роль держави у ств полягає ще й у тому, 
що вона створює засоби контролю над установленими 
правилами: різного роду інспекції, органи, які прийма-
ють скарги, розглядають суперечки та конфлікти учасни-
ків тощо. ці організації виступають як цілком самостійні 
суб’єкти ринку праці, хоча й діють від імені держави [4].

отже, державне регулювання соціально-трудових від-
носин покликане здійснювати вплив як на роботодавців, 
так і на індивідів. При цьому основна мета впливу – це 
забезпечення максимально повного й ефективного роз-
криття та використання наявного людського капіталу, 
сприяння соціальному розвитку та нарощуванню люд-
ського потенціалу держави у цілому та її окремих терито-
рій (регіонів, територіальних громад, населених пунктів) 
залежно від рівня, на якому він здійснюється.

реалізація функцій механізму державного регулю-
вання соціально-трудових відносин потребує засто-
сування певних методів. у наукових працях вітчизня-
них та зарубіжних науковців у розгорнутому вигляді 
проаналізовано методи регулювання соціально-тру-
дових відносин, які використовуються в економіці 
ринкового типу. серед останніх виокремлюють про-
грамно-цільові, адміністративно-розпорядчі, організа-
ційно-впорядкувальні, договірні, економічні, погоджу-
вально-арбітражні, посередницькі, примирні, партисипативні  
тощо (рис. 1).

 

Нормативно-
правові

Визначення правових рамок функціонування соціально-трудової 
сфери; розроблення стандартів, нормативів; установлення 

обмежень, заборон, лімітів, штрафів

Адміністративно-
розпорядчі

Створення регламентуючих норм (наказів, інструкцій, методичних 
документів), надання дозволів, укладання угод щодо соціального 

партнерства

Розбудова інфраструктури служб контролю у соціально-трудовій 
сфері; розроблення організаційних регламентів, положень про 

структурні підрозділи, посадових інструкцій, графіків тощо

Організаційно-
впорядкувальні

Договірні 
Проведення консультацій, переговорів між соціальними 

партнерами, укладання системи угод і договорів на різних рівнях 
соціально-трудових відносин

Погоджувально-
арбітражні 

Участь у вирішенні конфліктів у соціально-трудовій сфері за 
допомогою перемовин, консультацій, установлення фактів, 

надання свідчень у судових та арбітражних слуханнях

Посередницькі  
Органи державної влади в особі уповноважених осіб, 

представників виступають посередниками у вирішенні питань 
розвитку СТВ між суб’єктами соціально-трудової сфери

Примирні
Застосування особливих способів вирішення суперечок і 

конфліктів у соціально-трудовій сфері, спрямованих на досягнення 
узгодженого рішення, запобігання конфліктним ситуаціям

Партисипативні  
Запровадження сучасних форм і методів участі найманих 

працівників в управлінні виробництвом, прийняття та організація 
організаційно-управлінських нововведень

Економічні 
Здійснення опосередкованого регулювання (дотації пільги, 
державне замовлення, прискорена амортизація, фінансово-

кредитні й податкові пільги, пряма фінансова допомога)

Контрольно-
аналітичні

Здійснення контролю над виконанням нормативних актів, 
соціально-економічних програм, дотриманням норм, стандартів 
у соціально-трудовій сфері, положень колективних угод тощо

Програмно-цільові Розроблення і реалізація програм (національних, регіональних, 
територіальних, місцевих) у соціально-трудовій сфері

рис. 1. Методи державного регулювання соціально-трудових відносин
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найбільшу увагу сучасних дослідників привертає 
соціальне партнерство як метод регулювання соціально-
трудових відносин. соціальне партнерство сьогодні 
розглядається й як один із найважливіших принципів 
розбудови соціально-трудових відносин в організаціях 
і в господарському середовищі, оскільки визначає необ-
хідність взаємодії всіх чинників забезпечення добробуту 
і розвитку суспільства з урахуванням інтересів не лише 
власників бізнесу, а й усіх учасників, на яких здійснює 
вплив діяльність організації.

у західній концепції соціального партнерства основу 
механізму його дії становлять три елементи:

− розвинута практика колективної взаємодії й уміння 
вести ділові перемовини з позицій представників певних 
соціально-економічних груп;

− етика договірних відносин, згідно з якою будь-який 
договір виконується і гарантом його виконання є вся адмі-
ністративно-правова система держави;

− високий рівень самоорганізації працівників і насе-
лення, що визначає їхню здатність формулювати свої 
інтереси й цілі, формувати представницькі органи, котрі 
відстоюють ці інтереси, і виробляти різноманітні форми 
соціального протесту, які дають змогу досягати своїх 
цілей [5, с. 30].

натомість в україні, хоча й повсюди наголошується на 
необхідності розвитку відносин соціального партнерства, 
реальних передумов для цього на разі не створено. сучасна 
вітчизняна наукова думка базується на розгляді соціаль-
ного партнерства як основного методу регулювання ств 
на рівні місцевого самоврядування, хоча й визнає, що його 
застосування на разі не є ефективним. виходячи із цього, 
можемо говорити про те, що розвиток відносин соціаль-
ного партнерства повинен мати місце у системі регулю-
вання соціально-трудових відносин, однак не варто роз-
глядати соціальне партнерство як основний метод.

що стосується інструментів державного регулювання 
соціально-трудових відносин, то до їх числа передусім 
відносять усю сукупність нормативно-правових (зако-
нів, постанов, указів) та адміністративно-розпорядчих 
документів (розпорядження, рішення, вказівки, накази, 
інструкції, правила, положення, договори, стандарти). 
По-друге, до інструментів регулювання соціально-трудо-
вих відносин належить сукупність державних програм, 
у тому числі регіональних, галузевих, територіальних, 
локальних тощо, плани, проєкти, державний та місцевий 

бюджети, державне замовлення й державний контракт, 
договори, прогнози [6, с. 79].

до інструментів державного регулювання ств відно-
сять й інститути соціально-трудових відносин – особливу 
систему (табл. 1), своєчасне коригування котрої у відпо-
відь на соціально-економічні зміни в країні має регуля-
тивні функції і здатне забезпечити еволюційний розвиток 
соціально-трудових відносин [7].

виокремлюють також й інструменти непрямого регу-
лювання соціально-трудових відносин, до яких належать 
інструменти фіскальної, бюджетної, грошово-кредитної, 
інвестиційної, амортизаційної, інноваційної економічної 
політики тощо [8, с. 68]. цей перелік можна доповнити за 
рахунок інструментів валютної та зовнішньоекономічної 
політики, макроекономічного планування тощо.

до таких інструментів відносяться: система оподат-
кування, державні інвестиції, закупівлі, субсидії, дотації, 
кредити, позички; ліцензування та сертифікація навчання 
кадрів, статистичні норми і показники, квоти на працев-
лаштування, пільгове оподаткування та кредитування, 
заробітна плата, допомога через безробіття, державні 
контракти, інвестиції в людський капітал, система ринків 
праці, державне забезпечення зайнятості, бюджетна сис-
тема, система розвитку персоналу, безповоротне фінансу-
вання суб’єктів господарювання; соціальні пакети і про-
грами тощо.

зважаючи на широкий перелік методів та інструмен-
тів державного регулювання, важливим питанням є здій-
снення їх рівневого розподілу з урахуванням результатів 
впливу їх застосування на рівень і якість життя населення 
у сфері централізованого, регіонального та локального 
державного регулювання соціально-трудових відносин.

на нашу думку, загальнодержавний рівень функціону-
вання механізму регулювання соціально-трудових відносин 
передбачає застосування нормативно-правових, адміні-
стративно-розпорядчих, організаційно-впорядкувальних, 
програмно-цільових, економічних та контрольно-аналітич-
них методів. так, до компетенції вищих органів державної 
влади та загальнодержавних служб і структур має входити:

− формування нормативно-правової бази функціону-
вання і розвитку соціально-трудових відносин;

− розбудова систем інституційного забезпечення ств;
− розроблення, затвердження і контроль над дотри-

манням державних соціальних стандартів і гарантій 
у соціально-трудових відносинах;

таблиця 1
класифікація інститутів соціально-трудових відносин

інститути Характеристика 
Формальні інститути

економічні виконують регулятивні функції, пов’язані з організацією й управлінням процесами життєдіяльності, 
матеріального та соціального відтворення робочої сили

соціальні виконують функцію соціалізації і відтворення соціальної структури суспільства

Правові виконують функцію досягнення цілі, затвердження певних «правил гри», за якими відбувається взаємо-
дія між суб’єктами соціально-трудових відносин

Політичні визначають владну ієрархічну структуру суспільства, способи прийняття рішень і контролю
неформальні інститути

довіра Передбачає очікування певних вчинків від своїх контрагентів, що впливають на рішення, які приймає 
суб’єкт соціально-трудових відносин

емпатія Базується на розумінні інтересів і намірів контрагентів у системі відносин праці

свобода Ґрунтується на здатності окремого суб’єкта соціально-трудових відносин робити свій раціональний 
вибір на основі довіри та емпатії

легалізм відображає повагу до законів і готовність їх дотримуватися суб’єктами соціально-трудових відносин

відповідальність розглядається як результат прагнення економічних суб’єктів до максимізації власної корисності через 
підпорядкування своїх дій наявним у суспільстві нормам і цінностям, інтересам інших суб’єктів
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Методический инструМентарий МеХаниЗМа регулированиЯ  
социально-трудовЫХ отноШений в повЫШении качества жиЗни населениЯ
аннотация. статья посвящена обоснованию методического инструментария функционирования механизма государ-

ственного регулирования социально-трудовых отношений в повышении качества жизни населения. обоснована роль госу-
дарства в регулировании социально-трудовых отношений. исследованы и охарактеризованы основные методы механизма 
государственного регулирования социально-трудовых отношений. Представлена классификация институтов социально-тру-
довых отношений как составляющей механизма государственного регулирования. охарактеризован состав и представлена 

− формування інструктивно-методичних матеріалів із 
питань розбудови соціально-трудової сфери, розвитку та 
підвищення ефективності соціально-трудових відносин;

− розроблення й утілення загальнодержавних про-
грам, спрямованих на розвиток соціально-трудової сфери;

− опосередковане регулювання соціально-трудових 
відносин шляхом використання економічних методів та 
інструментів;

− розбудова ефективних систем контролю стану роз-
витку та процесів соціально-трудової сфери.

реалізація механізму державного регулювання соці-
ально-трудових відносин на регіональному рівні передбачає 
застосування адміністративно-розпорядчих, організаційно-
впорядкувальних, контрольно-аналітичних, договірних, 
погоджувально-арбітражних, посередницьких методів 
тощо, покликаних забезпечити: розвиток соціально-трудо-
вих відносин у регіоні, регулювання процесів у соціально-
трудовій сфері регіону з наданням їм вірного вектору розви-
тку; координацію дій органів регіональної та місцевої влади 
у регіоні; налагодження відносин соціального партнерства 
на регіональному рівні; здійснення контролю над станом 
соціально-трудових відносин у регіоні, рівнем розвитку 
соціально-трудової сфери тощо.

на місцевому рівні механізм регулювання соціально-
трудових відносин передбачає: створення стимулів для 
локального розвитку соціально-трудових відносин; спри-
яння примиренню сторін конфліктів і суперечок у соці-
ально-трудовій сфері; забезпечення дотримання зако-
нодавства у соціально-трудових відносинах; контроль 
показників стану соціально-трудової сфери та соціально-
трудових відносин; здійснення роботи в напрямі гармоні-
зації відносин між сторонами соціально-трудових відно-
син на локальному рівні; розвиток місцевого ринку праці.

висновки. Багатовекторність і мультизадачність дер-
жавного регулювання соціально-трудових відносин зумов-
люють широкий вибір методів та інструментів для досяг-
нення цілей і виконання поставлених завдань. водночас 
застосування конкретних методичних підходів та інстру-
ментів може бути ефективним лише на певному рівні – 
загальнодержавному, регіональному чи локальному, що 
вимагає формування чіткої ієрархії методичного інстру-
ментарію у механізмі державного регулювання соціально-
трудових відносин. у подальших дослідженнях доцільно 
сформувати узагальнену систему методів, інструментів та 
заходів державного регулювання соціально-трудових від-
носин із розподілом за рівнями використання.
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ФорМуваннЯ Маркетинг-логістичного ЗаБеЗпеченнЯ  
роЗвитку БіЗнесу підприЄМств у вироБничо-торговельниХ 

ланцЮгаХ на основі Ядра БіЗнесу

анотація. у дослідженні здійснено обґрунтування доцільності застосування для формування маркетинг-логістич-
ного забезпечення підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах концепції ядра бізнесу. Проведено процедуру 
ідентифікації ядра бізнесу підприємств шляхом уточнення сутності та встановлення метрик його розпізнавання від-
повідно до спрямування маркетинг-логістичного забезпечення підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах на 
розвиток бізнесу на основі його ядра. встановлено взаємозв’язок у забезпеченні метрик ідентифікації ядра бізнесу 
ядрами маркетингу (елементами маркетинг-міксу) та логістики (елементами логістичного міксу) та окреслено набір 
функціональних маркетингових та логістичних стратегій, що формують маркетинг-логістичне забезпечення підпри-
ємств у виробничо-торговельних ланцюгах на основі ядра бізнесу.

ключові слова: маркетинг-логістичне забезпечення, підприємства, виробничо-торговельні ланцюги, ядро бізнесу, 
ядро маркетингу, ядро логістики.

классификация инструментов государственного регулирования социально-трудовых отношений, которые могут применять-
ся в процессе реализации механизма. обосновано распределение методического инструментария и функционального назна-
чения механизма государственного регулирования социально-трудовых отношений по уровням реализации.

ключевые слова: социально-трудовые отношения, государственное регулирование, механизм, методы, инструмен-
ты, институты.

METHODICAL INSTRUMENTS OF SOCIO-LABOR RELATIONS REGULATION MECHANISM 
IN IMPROVING THE QUALITY OF LIVING POPULATION

Summary. The development of country's social-labor spheres and social-labor relations is one of the main conditions for increas-
ing efficiency the use of available human capital and human capacity building, and, therefore, one of the most important factors for 
stable socio-economic development. As the functioning and development of social-labor relations are institutionalized, they imply 
the creation of institutions as stable norms, rules, procedures and organizational mechanisms governing the interaction of employees, 
employers and the state in social-labor sphere, so they need state regulation. It is from the construction of social-labor relations state 
regulation mechanism that both their current functioning and the vectors of further development depend. In this context, it is of par-
ticular importance to develop an effective social-labor relations state regulation mechanism in improving the quality of living popula-
tion on the basis of in-depth substantiation of regulatory processes and methods at the current stage of economic development. So, 
the purpose of this study is to substantiate methodological outfits of social-labor relations state regulation mechanism functioning in 
improving the quality of living population. The theoretical and methodological basis of the research was the scientific provisions and 
conclusions on social-labor relations state regulation mechanism structure, state regulation role, methods and outfits in social-labor 
relations. In the course of research were substantiated the role of the state social-labor relations regulation. Investigated and character-
ized basic methods of social-labor relations state regulation mechanism. It is shown the classification of social-labor relations institu-
tions as a component of state regulation mechanism. Characterized the structure and classification of social-labor relations regulation 
outfits, can be applied during the implementation of the mechanism. Substantiated the dealing of methodical outfits and functional 
purpose of the social-labor relations state regulation mechanism by the levels of its implementation.

Key words: social-labor relations, state regulation, mechanism, methods, outfits, institutions.

вступ та постановка проблеми. Маркетинг-логіс-
тичне забезпечення підприємств у виробничо-торговель-
них ланцюгах має бути орієнтоване на сприяння вико-
нанню дій, що відповідають потребам стійкого розвитку 
підприємств, та характеризуватися певною спрямова-
ністю, що стосується досягнення мети функціонування 
підприємств.

за унеможливлення врахування усієї різноманіт-
ності теорій, концепцій, методів, способів та напрямів, 
що лежать в основі стійкого розвитку підприємств, для 
сприяння такому розвитку перед маркетинг-логістич-
ним забезпеченням підприємств у виробничо-торговель-
них ланцюгах під час його формування актуальним стає 
зосередження такого забезпечення на піднесенні основи, 
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серцевини бізнесу підприємства – так званого ядра біз-
несу. таке обґрунтування в основі має концепцію управ-
ління стійким розвитком підприємства, яка опирається 
на ідею про те, що в основі стійкого розвитку перебуває 
забезпечення підприємством цілісності та максимально 
можливої ефективності використання ядра бізнесу [1].

аналіз останніх досліджень і публікацій. аспекти мар-
кетинг-логістичного забезпечення підприємств отримали 
розкриття у працях с.в. ковальчук, з.М. андрушкевич, 
н.і. трішкіної. ідеї зосередження підприємством на ядрі 
свого бізнесу викладено в працях таких економістів-класи-
ків, як а. Маршалл, М. Портер, у наукових роботах авторів 
концепції ядра бізнесу компанії к. зука та дж. аллена [1], 
у публікаціях вітчизняних науковців т.в. Шталь (викорис-
тання ядра бізнесу та практичне підтвердження ефектив-
ності застосування у розробленні маркетингової стратегії 
підприємств ресторанного господарства [2; 3]), та а.с. іва-
нової (управління технологічним розвитком вітчизняних 
підприємств на основі концепції ядра бізнесу [4]).

концепція використання ядра бізнесу розроблена її 
авторами як засіб вирішення проблеми забезпечення стій-
кого зростання дохідності і прибутковості компанії в умо-
вах жорсткої конкуренції, коли всі мислимі резерви дифе-
ренціації конкурентних переваг об’єктивно обмежені або ж 
опиняються на межі вичерпання [1]; останнє певною мірою 
характеризує сучасний стан вітчизняних підприємств.

доцільним є формування такого маркетинг-логістич-
ного забезпечення підприємств у виробничо-торговель-
них ланцюгах, яке для виконання свого призначення, 
а саме достачання ефективної роботи підприємства, 
спрямоване на забезпечення найбільш можливої ефектив-
ності використання ядра бізнесу, розглядаючи останнє як 
цільну упорядкованість.

Метою даної роботи є визначення основних склад-
ників формування маркетинг-логістичного забезпечення 
розвитку бізнесу підприємств у виробничо-торговельних 
ланцюгах на засадах концепції ядра бізнесу.

результати дослідження.
обґрунтування доцільності застосування для форму-

вання маркетинг-логістичного забезпечення підприємств 
у виробничо-торговельних ланцюгах концепції ядра бізнесу 
підприємств як методологічної основи управління їх ста-
лим розвитком базується на ключових положеннях згадува-
ної концепції. серед іншого, важливим є те, що концепція:

− розроблена як засіб вирішення проблеми забез-
печення стійкого зростання прибутковості та дохідності 
компанії в умовах жорсткої конкуренції, коли всі можливі 
резерви диференціації конкурентних переваг об’єктивно 
обмежені або ж опиняються на межі вичерпання, що надає 
їй актуальності в сучасних умовах господарювання [1];

− орієнтована на сприймання того, що в основі стійкого 
розвитку підприємства перебуває збереження компанією 
власної цілісності шляхом максимально ефективного вико-
ристання ядра бізнесу, що вказує на орієнтири формування 
споживчої цінності продукту в межах підприємства [1];

− передбачає оцінку доцільності існування компанії 
за наслідками її роботи, тобто з погляду споживача [5].

за такими мотивами:
− концептуальною основою розроблення маркетинг-

логістичного забезпечення підприємств у виробничо-тор-
говельних ланцюгах є сучасні підходи до забезпечення 
прибутку за рахунок установлення стійких довгостроко-
вих відносин зі споживачами продуктів та послуг;

− кінцевою метою такого забезпечення є отримання 
прибутку за рахунок створення споживчої вартості 
у виробничо-торговельних ланцюгах підприємств, яка 
збільшує лояльність споживачів продуктів і послуг;

− засобом досягнення мети слугує формування ядра 
бізнесу, яке забезпечує високий рівень задоволеності потреб 
споживачів, а обґрунтовано визначені комплекси маркетин-
гового та логістичного міксів підприємства являють собою 
запоруку подальшої ефективної господарської діяльності;

− ефективність комплексів маркетингового та логістич-
ного міксів досягається маркетинг-логістичним забезпечен-
ням підприємств та диктується відповідними маркетинго-
вими, логістичними та маркетинг-логістичними стратегіями, 
які, своєю чергою, посідають ключове місце у системі стра-
тегічного управління сталим розвитком компанії.

досить важливою є ідентифікація ядра бізнесу підпри-
ємств шляхом уточнення сутності та встановлення метрик 
його розпізнавання відповідно до спрямування маркетинг-
логістичного забезпечення підприємств у виробничо-торго-
вельних ланцюгах на розвиток бізнесу на основі ядра. тут 
доцільно дослухатися до думки т.в. Шталь, якою стосовно 
підприємств ресторанного господарства відзначено, що ядро 
«…виступає як набір послуг, продуктів, клієнтів, облад-
нання, персоналу, спроможностей, ресурсів, компетенцій, 
бренду, стандартів сервісу та методів обслуговування, які 
забезпечують стабільне й прибуткове зростання таких під-
приємств» [2, c. 176]. вагомою, на нашу думку, є теза щодо 
включення до складу ядра бізнесу персоналу підприємства, 
хоча надалі цей напрям у дослідженнях не розвивався.

трактування поняття «ядро бізнесу» наводиться також 
а.с. івановою як певне просторове угрупування, що 
включає сфери діяльності, в яких підприємству вдається 
набути стійких конкурентних переваг [4]. тут акцент 
робиться на множину сфер діяльності у їх просторовому 
угрупуванні, що диктується спрямуванням дослідження 
на управління технологічним розвитком підприємства.

По суті, вищенаведені дефініції у цілому відповідають 
визначенню, яке надали автори концепції ядра бізнесу 
компанії к. зук і дж. аллен [1, с. 34] і формулюють ядро 
бізнесу як сукупність аспектів діяльності, у сфері яких 
підприємству вдається сформувати й утримувати стійкі 
конкурентні переваги.

стосовно розкриття сутності ядра бізнесу для форму-
вання маркетинг-логістичного забезпечення підприємств 
у виробничо-торговельних ланцюгах на його основі вва-
жаємо доцільним виділити такі положення:

− на визначенні ядра бізнесу і залучення ресурсів для 
його зміцнення й ефективного використання ґрунтується 
формування стратегії сталого розвитку; відповідно, мар-
кетинг-логістичне забезпечення підприємств у вироб-
ничо-торговельних ланцюгах, сформоване на основі ядра 
бізнесу, має бути таким, що всіляко сприятиме сталому 
розвитку підприємств;

− цільовою установкою є те, що в ідентифікації ядра 
свого бізнесу підприємству слід орієнтуватися на джерела 
стійких конкурентних переваг, що становлять платформу 
прибуткового зростання, а це означає потребу орієнту-
вання маркетинг-логістичного забезпечення підприємств 
у виробничо-торговельних ланцюгах на ті сфери конку-
рентних переваг, розкриттю яких сприяє таке забезпечення;

− контрольними індикаторами визначення стриж-
невих видів діяльності ядра бізнесу підприємства вва-
жаються показники прибутковості та дохідності, отже, 
до складників ядра бізнесу підприємства під час форму-
вання маркетинг-логістичного забезпечення підприємств 
у виробничо-торговельних ланцюгах на його основі слід 
віднести напрями, які демонструють стійке зростання при-
бутковості та дохідності за умов дії такого забезпечення.

із цих позицій вагомим є вибір характеристик іден-
тифікації ядра бізнесу підприємства, тобто встановлення 
метрик його розпізнавання. щодо цього, спираючись на 
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результати емпіричних узагальнень, к. зук і дж. аллен [1] 
пропонують розглядати ядро   бізнесу в певних універсаль-
них метриках (аспектах) діяльності підприємства, в яких 
найчастіше спостерігається наявність стратегічних кон-
курентних переваг, що забезпечують компанії у цілому 
стійке економічне зростання, а саме: заключний продукт 
(або послуга) підприємства, стратегічні нематеріальні 
активи (їхня частина, яка віднесена компанією до тих, що 
утворюють переваги), клієнти (споживачі), канали розпо-
ділу і капітал компанії. однотипні метрики ідентифікації 
ядра бізнесу підприємства застосовані а.с. івановою для 
формулюванні цілей і напрямів управління технологічним 
розвитком та формування механізму зворотного зв’язку 
в реалізації технологічної стратегії підприємства [4].

водночас відзначимо, що, за визнанням к. зука 
і дж. аллена, подібне визначення ядра бізнесу та його 
метрик (аспектів) не слід уважати достатнім для розро-
блення чітких методичних орієнтирів подальшого засто-
сування концепції ядра бізнесу [1]. навпаки, підкрес-
люється, що розуміння ядра бізнесу може трактуватися 
по-різному, оскільки неможливо запропонувати єдиного 
шаблону для виведення формули конкурентного успіху.

опираючись на рекомендації авторів концепції ядра 
бізнесу компанії [1] та виходячи з призначення дослі-
джуваного вияву ядра бізнесу, а саме для формування 
маркетинг-логістичного забезпечення підприємств 
у виробничо-торговельних ланцюгах для підвищення 
ефективності роботи, вважаємо доцільним внести певні 
корективи у зазначені науковцями метрики.

Перш за все, незаперечним є те, що центральним 
об’єктом бізнесу та, відповідно, маркетинг-логістичного 
забезпечення підприємств у виробничо-торговельних лан-
цюгах є товар як один із ключових елементів комплексу мар-
кетингу, що забезпечує конкурентоспроможність компанії 
на ринку. за умов інтенсифікації конкуренції та посилення її 
інноваційного складника ринкові перспективи товару зосе-
реджені у його «серцевині» (ядрі), що визначається як:

− основна вигода, базова послуга (цінність), яку отри-
мує споживач у результаті користування товаром (товар за 
задумом) (трирівнева модель товару за Ф. котлером [6]);

− ядро продукції: основне призначення товару, 
послуга, яку товар надає споживачеві (модель товару, 
запропонована в. Благоєвим [7]);

− ключова цінність, базова цінність, яку отримує 
споживач від використання товару (п’ятирівнева модель 
товару т. левітта – Ф. котлера [6]).

Подальші атестації (рівні) товару зосереджені на 
сукупності характеристик та властивостей, матеріальних 
складниках (товар у реальному виконанні) та можливих 
додаткових складниках (послуги, форма оплати), що під-
вищують цінність товару для споживача, ринкового пози-
ціонування товару. цим визначаються можливі варіації 
пропозицій виробника в межах певного товарного ринку, 
відображаються динамічні аспекти взаємодії консьюме-
ризму, маркетингового середовища та технологій, особли-
вості сприйняття товару споживачем у контексті ймовір-
ного технологічного розвитку в часі.

Ядро продукції сприймається як сукупність атрибутів, 
що надають споживачеві базову функціональну цінність 
або корисність («ядерну послугу»), тоді як додаткові, вто-
ринні (супутні), корисності, цінності або послуги можуть 
бути похідними (як необхідний результат, зумовлений 
процесом надання основної послуги та матеріальним 
складником, що забезпечує її надання) та доданими (ком-
панія додає окремо) [8, с. 208–209].

викладене дає підставу сприймати для ідентифікації 
ядра бізнесу як основи маркетинг-логістичного забезпе-

чення підприємств замість метрики «продукт (послуга)» 
метрику «ядро продукту», оскільки в останній відзнача-
ється зосередження стратегічних конкурентних переваг 
продукції підприємства.

споживачі продукції, перш за все, представлені їх 
ядром, основою якого є цільова аудиторія товару, й являє 
собою конкретну групу людей, на яку спрямовані всі 
маркетингові комунікації бренду. за визнанням к. зука 
і дж. аллена, «…нерідко існує диспропорція між загаль-
ною кількістю клієнтів компанії і кількістю клієнтів, які 
фактично забезпечують надходження прибутку – класичне 
співвідношення 80/20, згідно з яким менше 20% клієнтської 
бази є джерелом понад 80% прибутків компанії. і навпаки, 
більшість клієнтів компанії не визначає ядро   її бізнесу, 
тобто не робить внесок у реалізацію місії зростання» [1].

у цільову аудиторію входять не тільки існуючі покупці 
продукту компанії, а й потенційні споживачі, залучити 
яких важливо для завоювання стабільності діяльності. 
категорія «ядро споживачів» використовується серед 
характеристик ядра бізнесу підприємств ресторанного гос-
подарства [2]. своєю чергою, наявність у товару ядра спо-
живачів дає змогу сконцентруватися на конкретній групі 
споживачів ринку і створити для них ідеальний товар, про-
дати його в потрібному місці з правильною комунікацією. 
для ідентифікації ядра бізнесу це дає підстави концентру-
вати метрику «споживачі» у метрику «ядро споживачів».

Природу каналу розподілу визначає ядро останнього, 
що проявляється у домінуванні компанії в традиційному 
каналі розподілу. для того щоб стати лідером каналу роз-
поділу, у одного з його учасників, окрім бажання управляти 
ефективністю каналу, повинна бути можливість впливу на 
інших учасників каналу, здійснювати контроль над змінами 
мережі розподілу та розвивати партнерство з провідними 
учасниками каналу розподілу. зосередження на ядрі каналу 
розподілу слугуватиме ідентифікації ядра бізнесу більшою 
мірою, ніж розгляд метрики «канали розподілу».

для формування маркетинг-логістичного забезпечення 
підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах на основі 
ядра бізнесу раціональним слід визнати введення в склад 
метрик ідентифікації ядра бізнесу метрики «ядро кадро-
вого потенціалу (кадрове ядро)». доказами доцільності є 
те, що кадровий персонал виступає ключовим ресурсом 
і головним чинником ефективності діяльності підприєм-
ства, становить його головну цінність; основа (ядро) кадро-
вого персоналу (кадрове ядро) являє собою групу найбільш 
інноваційних співробітників, останні визначають корпора-
тивні норми й цінності розвитку бізнесу, включаючи мар-
кетинг-логістичне забезпечення підприємства.

щодо метрики «нематеріальні активи», то, відповідно 
до роз’яснень авторів концепції ядра бізнесу підприєм-
ства [1], увага зосереджується на стратегічних немате-
ріальних активах, а саме на тій їхній частині, яка відно-
ситься до таких, що утворюють переваги підприємства. 
вибраний нами напрям дослідження маркетинг-логіс-
тичного забезпечення підприємств передбачає форму-
вання останнього у виробничо-торговельних ланцюгах, 
що потребує концентрації тієї частини нематеріальних 
активів, що становлять відмінні ознаки (ядро) виробничо-
торговельних ланцюгів і дають підставу використання 
замість метрики «нематеріальні активи» такої метрики, 
як «ядро виробничо-торговельних ланцюгів».

отже, за наведеною аргументацією, ядро бізнесу як 
основу формування маркетинг-логістичного забезпечення 
підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах надалі 
доцільно сприймати як сукупність ядер: продукту, розподілу, 
споживачів, кадрового потенціалу (кадрового ядра) та ядра 
виробничо-торговельних ланцюгів, які визначають, яким є 
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таблиця 1
визначення варіантів  удосконалення маркетинг-логістичного забезпечення підприємств  

у виробничо-торговельних ланцюгах відповідно до напрямів розвитку ядра бізнесу
напрям розвит ку 

ядра бізнесу Мета розвитку ядра бізнесу варіанти піднесення маркетинг-логістичного забезпечення 
підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах

зміцнення завоювання сильної позиції ядра біз-
несу на ринку або його сегментах

Маркетинг-логістичне забезпечення зміцнення ядра бізнесу 
підприємств завоюванням сильної позиції на ринку або його 
сегментах у виробничо-торговельних ланцюгах 

розширення розширення бізнесу у логічно суміжні 
галузі, які зміцнять його основи

Маркетинг-логістичне забезпечення зміцнення ядра бізнесу 
підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах під час роз-
ширення ядра у логічно суміжні галузі 

Модифікації Модифікація ядра бізнесу як реагу-
вання на нестабільне оточення в галузі

Маркетинг-логістичне забезпечення модифікації ядра бізнесу 
підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах як реагу-
вання на нестабільне оточення в галузі

Джерело: розроблено автором на основі [1; 2; 4]

підприємство та має намір стати для забезпечення власного 
сталого розвитку та економічного зростання.

стосовно маркетинг-логістичного забезпечення під-
приємств у виробничо-торговельних ланцюгах, то слід 
наголосити, що для ефективної роботи підприємства у 
своїй сутності таке забезпечення полягає у створенні та 
здійснення умов, які гарантують ефективну взаємодію:

− комплексу маркетингу, який утворює та сприйма-
ється як фундамент, ядро системи маркетингу, об’єднуючи 
всі змінні чинники, за допомогою яких підприємство 
може впливати на своїх клієнтів, і традиційно представле-
ному маркетинг-міксом 4P, 5P або 7P;

− комплексу логістики, що служить основою, тобто 
ядром логістики, традиційно представленому логістик-
міксом 7R.

тобто ядро маркетинг-логістичного забезпечення 
підприємства у виробничо-торговельних ланцюгах скла-
дається з ядра маркетингу (маркетинг-міксу) та ядра 
логістики (логістичного міксу). звідси, як умовивід: мар-
кетинг-логістичне забезпечення ядра бізнесу підприємств 
у виробничо-торговельних ланцюгах здійснюється на 
основі використання ядер маркетингу та логістики (ядра 
маркетинг-логістики) під час створення та здійснення 
умов, які гарантують ефективну взаємодію останніх.

Проте фокусування виключно на ядрі бізнесу є необ-
хідною, але недостатньою умовою досягнення стійкого 
зростання, оскільки ядро бізнесу піддається значним змі-
нам, основними з яких, що потребують маркетинг-логіс-
тичного забезпечення підприємств, є [1; 4]: зміцнення 
ядра бізнесу завоюванням сильної і впливової позиції 
на ринку або його сегментах; розширення ядра бізнесу 
в суміжні сфери, які зміцнять його основи; модифікація 
або визначення ядра бізнесу по-новому у відповідь на 
нестабільну ситуацію. тому виникає потреба застосу-
вання щонайменше трьох варіантів удосконалення мар-
кетинг-логістичного забезпечення підприємств у вироб-
ничо-торговельних ланцюгах відповідно до напрямів 
посилення ядра бізнесу для стійкого розвитку підпри-
ємств, що в загальному вигляді наведено в табл. 1.

отже, маркетинг-логістичне забезпечення ядра бізнесу 
підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах має фор-
муватися та розвиватися відповідно до напрямів розвитку 
ядра, якими є його зміцнення, розширення або модифікації.

вищенаведене дає змогу визначити взаємозв’язок 
складників маркетинг-логістичного забезпечення підпри-
ємств у виробничо-торговельних ланцюгах на основі ядра 
бізнесу (рис. 1), де вказане забезпечення ставить за мету 
забезпечення ядра бізнесу за його наявності та розвитку 
задля підвищення ефективності роботи підприємства.

При цьому вдалося дослідити тісну взаємозалежність 
метрик ідентифікації ядра бізнесу з ядром маркетингу 

(елементами маркетинг-міксу у вигляді 6р: продукт, 
ціна, місце, просування, люди, процес) та ядром логіс-
тики (елементами логістичного міксу 7R: потрібний про-
дукт, правильна кількість, належна якість, встановлений 
час, потрібне місце, конкретний споживач, оптимальні 
затрати) під час формування маркетинг-логістичного 
забезпечення підприємств у виробничо-торговельних 
ланцюгах, що демонструє рис. 2.

виявлений взаємозв’язок компонентів маркетинг-
міксу та логістичного міксу з метриками ядра бізнесу 
ґрунтується на наявному впливі ядер маркетингу та логіс-
тики на ядро бізнесу саме через елементи їх міксів.

так, кожен компонент маркетинг-міксу надає відпо-
відне забезпечення певним складникам ядра бізнесу під-
приємства. для метрики ядра бізнесу «ядро продукту» 
елемент маркетинг-міксу «продукт» підтверджує потреби 
ринку чи цільової аудиторії щодо продукту, в основі якого 
вказане ядро, а елемент «ціна» забезпечує оцінку вартості 
продажу товару, допомагає оцінити рівень рентабельності 
продажів. елемент маркетинг-міксу «місце продажу» 
ставить проблему вибору структури каналу розподілу 
щодо метрики ядра бізнесу «ядро каналу розподілу», за 
ним досягається побудова правильної його моделі (або 
доставки товару до кінцевого споживача), а елемент «про-
сування» забезпечує потреби ядра бізнесу за метрикою 
«ядро споживачів» та усього їх кола, диктує гарантовану 
наявність рекламованого продукту під час просування.

щодо елементу маркетинг-міксу «люди», що з’явився 
у зв’язку з розвитком маркетингу відносин, під цим термі-
ном маються на увазі люди, які здатні вплинути на сприй-
няття товару підприємства в очах цільового ринку: пра-
цівники підприємства, виробники, які можуть вплинути 
на вартість і якість товару, та персонал, що представляє 
компанію й товар, контактує із цільовим споживачем, що 
пов’язано з метрикою ядра бізнесу «ядро виробничо-тор-
говельних ланцюгів»; споживачі, які виступають «ліде-
рами думок» у категорії «ядро споживачів» у однойменній 
метриці ядра бізнесу – лояльних споживачів і VIP-клієнтів, 
що генерують для компанії вагомий обсяг продажів.

елемент маркетинг-міксу «процес» засвідчує форму-
вання споживчої вартості (метрика ядра бізнесу «ядро 
виробничо-торговельних ланцюгів»), а також відноситься 
до в2в-ринку і ринку послуг та описує процес взаємодії 
між споживачем і компанією. такій взаємодії приділя-
ється особлива увага, оскільки саме вона є основою для 
здійснення купівлі на ринку і формування лояльності клі-
єнта (за метрикою ядра бізнесу «ядро споживачів»).

щодо забезпечення складників ядра бізнесу підприєм-
ства елементами логістичного міксу у формуванні марке-
тинг-логістичного забезпечення підприємств у виробничо-
торговельних ланцюгах на основі ядра бізнесу видається 
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Ядро маркетинг-логістичного забезпечення підприємства у 
виробничо-торговельних ланцюгах
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рис. 1. взаємозв’язок складників маркетинг-логістичного забезпечення підприємств  
у виробничо-торговельних ланцюгах на основі ядра бізнесу

Джерело: запропоновано автором
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рис. 2. встановлений взаємозв’язок метрик ідентифікації ядра бізнесу з ядром маркетингу  
(елементами маркетинг-міксу) та ядром логістики (елементами логістичного міксу)  

у маркетинг-логістичному забезпеченні підприємств у виробничо-торговельних ланцюгах
Джерело: запропоновано автором
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можливим сформулювати правило «7R», а саме: поставка 
потрібного продукту належної якості (визначеної за метри-
кою ядра бізнесу «ядро продукції») в правильній кількості 
(що забезпечує ядро бізнесу за метрикою «ядро виробничо-
торговельного ланцюга») у встановлений час (зумовлений 
метрикою «ядро каналу розподілу») в потрібне місце (визна-
чене за метрикою ядра бізнесу «ядро споживачів») конкрет-
ному споживачеві (за метрикою ядра бізнесу «ядро спожива-
чів») з оптимальними витратами (зумовленими метриками 
ядра бізнесу «ядро кадрового потенціалу (кадрове ядро») та 
«ядро виробничо-торговельного ланцюга»).

оскільки комплекс маркетингу утворює ядро системи 
маркетингу, об’єднуючи змінні чинники «продукт», «ціна», 
«місце», «просування», «процес», «люди», а комплекс логіс-
тики, відповідно, утворює ядро системи логістики шляхом 
об’єднання змінних чинників «потрібний продукт», «пра-
вильна кількість», «належна якість», «встановлений час», 
«потрібне місце», «конкретний споживач», «оптимальні 
витрати», то за допомогою вказаних двох груп чинників 
підприємство може убезпечувати ядро бізнесу на основі 
того, що для кожної із цих груп розробляється своя страте-
гія впливу, що і становить зміст процесу маркетинг-логіс-
тичного забезпечення. такими стратегіями, в першу чергу, 
є функціональні стратегії маркетингу та логістики, а саме:

− маркетингові стратегії на рівнях «продукт», «ціна», 
«місце», «просування», «процес», «люди»;

− логістичні стратегії на рівнях «потрібний продукт», 
«правильна кількість», «належна якість», «встановлений 
час», «потрібне місце», «конкретний споживач», «опти-
мальні витрати».

отже, встановлений взаємозв’язок між метриками 
ідентифікації ядра бізнесу, з одного боку, та метриками 
ядра маркетингу (елементами маркетинг-мікс) і ядра логіс-

тики (елементами логістичного міксу) – з іншого, дав змогу 
визначити ключові напрями формування маркетинг-логіс-
тичного забезпечення ядра бізнесу підприємств у вироб-
ничо-торговельних ланцюгах за його окремими метриками 
шляхом залучення відповідних функціональних стратегій 
маркетингу та логістики. Маркетинг-логістичне забез-
печення підприємств у виробничо-торговельних ланцю-
гах запропоновано формувати на основі функціональних 
стратегій маркетингу та логістики, оскільки тим самим 
створюється підґрунтя конкурентних переваг у визначе-
них сферах ядра бізнесу. водночас функціональними стра-
тегіями окреслено тактичні дії: маркетингу – з поліпшення 
маркетинг-міксу, логістичними – на підвищення дієвості 
логістичного міксу, чим досягається вдосконалення мар-
кетинг-логістичного забезпечення підприємств у вироб-
ничо-торговельних ланцюгах у його спрямуванні на під-
вищення ефективності діяльності підприємств.

висновки. таким чином, запропонований процес фор-
мування маркетинг-логістичного забезпечення підприємств 
має певний ступінь новизни, оскільки передбачає адаптацію 
концепції ядра бізнесу відповідно до спрямування марке-
тинг-логістичного забезпечення підприємств у виробничо-
торговельних ланцюгах на розвиток бізнесу на основі ядра.

отже, маркетинг-логістичне забезпечення підпри-
ємств у виробничо-торговельних ланцюгах на основі ядра 
бізнесу сприяє ефективному функціонуванню підпри-
ємств, їх стійкому розвитку шляхом зосередження такого 
забезпечення на піднесенні основи, серцевини бізнесу 
підприємства – ядра бізнесу. у зв’язку із цим перспекти-
вою подальших досліджень є розроблення структурно-
логічної моделі вдосконалення маркетинг-логістичного 
забезпечення підприємств у виробничо-торговельних 
ланцюгах за напрямами розвитку бізнесу.
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ФорМирование Маркетинг-логистического оБеспечениЯ раЗвитиЯ  
БиЗнеса предприЯтий в проиЗводственно-торговЫХ цепЯХ на основе Ядра БиЗнеса

аннотация. в исследовании осуществлено обоснование целесообразности применения для формирования марке-
тинг-логистического обеспечения предприятий в производственно-торговых цепях концепции ядра бизнеса. Проведена 
процедура идентификации ядра бизнеса предприятий путем уточнения сущности и установления метрик его распоз-
навания в соответствии с направлением маркетинг-логистического обеспечения предприятий в производственно-тор-
говых цепях на развитие бизнеса на основе его ядра. установлена взаимосвязь в обеспечении метрик идентификации 
ядра бизнеса ядрами маркетинга (элементами маркетинг-микса) и логистики (элементами логистического микса) и обо-
значен набор функциональных маркетинговых и логистических стратегий, формирующих маркетинг-логистическое 
обеспечение предприятий в производственно-торговых цепях на основе ядра бизнеса.

ключевые слова: маркетинг-логистическое обеспечение, предприятия, производственно-торговые цепи, ядро биз-
неса, ядро маркетинга, ядрологистики.

FORMATION OF MARKETING-LOGISTICAL SUPPORT FOR BUSINESS DEVELOPMENT 
OF ENTERPRISES IN PRODUCTION AND TRADE CHAINS BASED ON THE CORE OF BUSINESS

Summary. The scientific study substantiates the feasibility of the application for the formation of marketing-logistical sup-
port of enterprises in the production and trading chains of the concept of the core business. Based on the method of generaliza-
tion, the essence of the concepts "business core", "marketing core", "logistics core" are clarified. The procedure of identifying 
the core of business of enterprises by specifying the essence and setting the metrics of its recognition in accordance with the 
direction of marketing-logistical support of enterprises in production and trade chains for business development based on its 
core. The relationship in providing metrics for identifying business cores with marketing kernels (marketing mix elements) and 
logistics (logistic mix elements) has been established and a set of functional marketing and logistics strategies shaping market-
ing and logistics support of enterprises in production and trading chains has been outlined. With the help of a systematic ap-
proach, the key directions of the development of marketing and logistics support in production and trade chains are determined 
in accordance with the development of the core of the business. The decomposition method is used to identify the core of a 
business enterprise by specifying its essence and setting its recognition metrics in accordance with the direction of the marketing 
and logistics of enterprises in production and trade chains to develop a business based on the core. Marketing-logistical support 
of enterprises in production and trading chains based on the core of the business contributes to the effective functioning of enter-
prises. Its formation creates conditions for sustainable development of enterprises due to the focus of such provision on raising 
the basis of business enterprise - the core of business. The process of formation of marketing-logistical support of enterprises has 
a certain degree of novelty. It envisages the adaptation of the core business concept in accordance with the focus of marketing-
logistical support of enterprises in production and trade chains on the development of a core business.

Key words: marketing-logistics support, enterprises, production and trade chains, core business, core marketing, core logistics.
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роЗроБленнЯ оптиМіЗованоЇ Моделі логістичниХ ланцЮгів 
постачаннЯ-роЗподілу підприЄМства

анотація. у статті запропоновано модель логістичної системи в напрямі вдосконалення бізнес-процесів управління 
виробництвом і забезпечення його ефективності на прикладі Пат «харківська бісквітна фабрика», побудована на осно-
ві головних принципів логістичного підходу, що вимагають інтеграції матеріального та технічного забезпечення, тран-
спорту, виробництва, збуту і передачі інформації про товари та сировинні бази в єдину систему задля підвищення ефек-
тивності роботи у кожній із цих сфер і загальної ефективності. роботу присвячено розробленню комплексу моделей 
підвищення ефективності логістичної діяльності підприємств. запропонована методика моделювання ланцюгів поста-
чань-розподілу на основі імітаційного моделювання є достатньо гнучкою і легко адаптується у межах SCOR-моделі для 
якісніших і швидших змін у вдосконаленні процесів та підвищенні їх ефективності. з метою удосконалення діяльності 
та підвищення рівня ефективності функціонування досліджуваного підприємства Пат «харківська бісквітна фабри-
ка» авторами змодельовано сценарії логістичних ланцюгів постачань-розподілу оптимізованої структури. Побудована 
модель дає змогу імітувати різні сценарії з організації управління ланцюгами постачань та здійснювати контроль над 
динамікою бізнес-процесів шляхом регулювання, координування та оптимізації існуючої логістичної системи.

ключові слова: ланцюг постачання, управління, канали розподілу, логістична система, оптимізація, імітаційна модель.

вступ та постановка проблеми. сучасна економіка 
характеризується зростаючими темпами інтеграційних про-
цесів, появою нових динамічних стосунків між постачальни-
ками, виробництвом і споживачами продукції. Переміщення 
потоків матеріалів і готових товарів виходить за межі окре-
мих підприємств і формує між ними логістичні взаємовідно-
сини, що становлять окремі ланки ланцюгів постачання.

ефективна діяльність сучасних підприємств вже не зале-
жить тільки від наявності високотехнологічного устатку-
вання чи інноваційних розробок, ринковий успіх підприємств 
значною мірою залежить від поліпшення їх функціонування 
в гнучких ланцюгах постачань, від системної оптиміза-
ції всього комплексу процесів забезпечення, виробництва 
і збуту продукції на основі сучасних логістичних методо-
логій організації руху матеріальних і інформаційних пото-
ків [18]. за статистичними даними, більшість провідних сві-
тових промислових концернів сьогодні зайняті оптимізацією 
управління ланцюгами постачань [1; 5]. водночас вітчизняна 

промисловість має значне запізнення в модернізації логістич-
них процесів, оскільки досить мало уваги приділяється як 
теоретичним розробкам, так і конкретним практичним нова-
ціям щодо оптимізації ланцюгів постачань з урахуванням 
галузевої, регіональної та національної специфіки [2]. реалії 
сучасного розвитку підприємств потребують удосконалення 
інструментарію управління ланцюгами постачань як складо-
вої частини управління виробництвом та бізнес-процесами 
у цілому. таким чином, значущість проблеми управління 
ланцюгами постачань у сучасних умовах визначає актуаль-
ність і обґрунтованість тематики дослідження.

аналіз останніх досліджень і публікацій. теоре-
тико-методологічною основою даної роботи стали праці 
таких вітчизняних і зарубіжних учених та практиків, як 
а.о. алексєєв [1], т.в. алесінська [2], д.а. іванов [7], 
а.а. Бочкарев [4], о.в. Боденчук [3], г.л. Матвієнко-Біля-
єва [10], М. решетник [11], в.д. судін [15], що працюють 
у галузі логістики та моделювання ланцюгів постачань та 
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досліджують дану проблематику. аналіз здійснювався на 
основі результатів теоретичних досліджень щодо моделю-
вання ланцюгів постачань на виробництві, вивчення досвіду 
впровадження логістичних моделей щодо оптимізації управ-
ління ланцюгами постачань на підприємстві. цим питанням 
приділяється значна увага у працях Є. крикавського [9], 
н. гринів [9], і. таранського [9] та інших науковців.

за визначенням а.М. чечет [16], управління ланцю-
гами поставок в україні та за кордоном можна розглядати 
з основних позицій: як бізнес-концепцію, як самостійний 
науковий напрям, як середовище інформаційної взаємодії 
підприємств. найближчою перспективою розвитку у сфері 
ланцюгів поставок є інтеграція її учасників на основі моде-
лей управління ризиками в ланцюгах поставок, що включа-
ють інструменти ідентифікації, оцінювання та моніторингу 
ризиків для підвищення ефективності використання ресурсів 
у всьому ланцюзі поставок.

отже, важливою умовою участі українських підприємств 
у глобальних ланцюгах поставок є здатність виробничих сис-
тем підприємств до диверсифікації з мінімальними втратами 
динаміки розвитку. для цього необхідно використати можли-
вості стратегічного маркетингу, логістики, концепції управ-
ління ланцюгами поставок, зокрема з метою визначення таких 
напрямів диверсифікації, які дадуть змогу зберегти чи навіть 
оптимізувати існуючу логістичну інфраструктуру [9; 10].

Метою даної роботи є розроблення моделі логістичної 
системи, яка сприятиме оптимізації процесу управління 
виробництвом і забезпеченню його ефективності. відповідно 
до мети визначено та вирішено такі завдання:

1) виокремлено особливості управління ланцюгами 
постачань із позицій сучасних бізнес-процесів;

2) обґрунтовано необхідність дослідження системного 
підходу до управління ланцюгами поставок;

3) побудовано та впроваджено імітаційну модель логіс-
тичних ланцюгів постачань-розподілу для Пат «харківська 
бісквітна фабрика»;

4) змодельовано сценарії оптимізації логістичної системи.
результати дослідження.
для системного розуміння проблематики дослідження 

визначимо основні дефініції логістичної системи. логістична 
система – це організаційно-господарський механізм управ-
ління матеріальними та інформаційними потоками [7]. логіс-
тична система включає матеріальні засоби, що забезпечують 

рух товарів по логістичному ланцюгу (склади, вантажно-роз-
вантажувальні механізми, транспортні засоби), виробничі 
запаси та засоби управління усіма ланками ланцюга [15]. 
логістична система є адаптивною системою зі зворотним 
зв’язком, яка виконує певні логістичні функції та операції. 
Як правило, вона складається з кількох підсистем і має роз-
винуті зв’язки із зовнішнім середовищем [16]. Як логістичну 
систему можна розглядати виробниче підприємство, терито-
ріально-виробничий комплекс, торговельне підприємство [3]. 
ціль логістичної системи – доставка у задане місце потрібної 
кількості та асортименту максимально підготовлених для 
виробничого чи особистого споживання товарів та виробів 
за мінімальних витрат [12; 15]. Постачання матеріалів, сиро-
вини, готової продукції у визначені терміни позитивно впли-
ває на функціонування усієї виробничо-економічної системи, 
дає змогу істотно скоротити запаси на складах підприємств.

запропоновану модель логістичної системи вдоскона-
лення бізнес-процесів управління виробництвом та ланцю-
гами постачання-розподілу на прикладі Пат «хБФ» пред-
ставлено на рис. 1. розглянемо основні етапи моделювання 
більш детально.

етаП 1. Побудова структури ланцюгів постачання-роз-
поділу підприємства. Мережева структура ланцюга поста-
чань Пат «хБФ» має вузьку горизонтальну структуру, тобто 
до його складу входять постачальники та споживачі лише 
першого рівня, проте вона має широку вертикальну струк-
туру, до кожного рівня якої входить багато постачальників 
або споживачів.

обмеження існуванням постачальників лише першого 
рівня обґрунтовуються тим, що Пат «хБФ» входить до 
складу корпорації «Бісквіт-Шоколад» та є досить масш-
табним підприємством. відповідно до цього, воно має зна-
чні потреби в сировині та поставках, тому в постачальники 
намагається вибрати продавців першого рівня. також у такої 
корпорації велика кількість клієнтів навіть на першому рівні, 
і контролювати та відстежувати зв’язки за усіма рівнями спо-
живачів не має потреби. Мережеву структуру ланцюга поста-
чань Пат «хБФ» відображено на рис. 2.

Пат «хБФ» має досить значну кількість не тільки 
вітчизняних, а й іноземних постачальників. так, наприклад, 
естонія постачає какао-продукт, з Європи надходять какао-
боби, горіхи, ароматизатори, барвники та ін. на кожне 
найменування асортименту сировини припадає близько 

1. Вибір типу структури та її мережі. 
2. Встановлення взаємозв’язків за рівнями (координація, 

організація). 
3. Управління ланцюгами постачань (моніторинг, контроль). 

 

1. Формування множини методів оптимізації. 
2. Вибір та застосування інструментарію 

імітаційного моделювання. 
3. Відтворення реальної системи. 

1. Розробка сценаріїв з організації 
управління (координація, 
контроль) 

2. Проведення експериментів та 
симуляцій. 

3. Прогнозні оцінки діяльних 
логістичних систем постачань-
розподілу. 

 

ЕТАП 1:
Побудова структури 

ланцюгів постачання-
розподілу підприємства

ЕТАП 2:
Структурування 

логістичних бізнес-
процесів та їх 
моделювання

ЕТАП 3:
Розробка сценаріїв 

оптимізації логістичних 
ланцюгів постачань-

розподілу

рис. 1. Модель логістичної системи вдосконалення бізнес-процесів управління ланцюгами постачань-розподілу
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2–5 основних постачальників, асортимент сировини та 
матеріалів складається більше ніж зі 150 найменувань. 
транспортування сировини та матеріалів відбувається авто-
мобільним транспортом. іноземні споживачі також мають 
різноманітну географію. Морським транспортом продук-
ція Пат «хБФ» у контейнерах транспортується до сШа, 
Панами та ізраїлю. іншою групою споживачів є країни 
сходу (абхазія, грузія, азербайджан, афганістан, казах-

стан, киргизстан, Монголія, таджикистан, туркменістан, 
узбекистан), транспортування продукції до яких відбува-
ється залізничним транспортом.

також постачання налагоджено до таких країн, як Біло-
русь, вірменія, греція, естонія, латвія, литва, Молдова, 
німеччина, росія. на рис. 3 та 4 наведено рейтинг споживання 
продукції (кількість за рік та загальне середнє) Пат «хБФ» 
за країнами світу та регіонами україни.

 
рис. 2. Мережева структура ланцюга постачань пат «ХБФ»
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регіональна мережа налічує 25 регіональних дилерів 
із представником. невеликі поставки здійснюються лише 
у фірмові магазини, яких дев’ять – у місті харкові (два 
займаються дрібним оптом). Перше місце у рейтингу займає 
харківська область, друге – київська.

етаП 2. структурування логістичних бізнес-процесів 
та їх моделювання. даний етап передбачає структурування 
усіх логістичних процесів із застосуванням інструментарію 
SCOR-моделювання.

загальна ідеологія SCOR-моделі полягає у поєднанні 
принципу нерозривності товарного та інформаційного потоків 
одночасно з функціональною інтеграцією [5; 17; 18]. Модель 
об’єднує три сучасні управлінські концепції/технології:

– реінжинирінг бізнес-процесів (Business Process 
Reengineering);

– бенчмаркінг (Benchmarking);
– використання найкращої практики (Best Practice).
на рис. 5 представлено SCOR-модель в узагальненому 

вигляді. у загальному випадку учасники ланцюга поста-
чань реалізують такі укрупнені групи бізнес-процесів: пла-
нування (Plan), постачання (Source), виробництво (Make), 
доставка (Deliver), організація поворотних потоків (Return). 
SCOR-модель є ефективним інструментом діагностики 
ланцюга постачань, дає змогу виявити усі «вузькі місця» 
і наочно показати можливі альтернативні варіанти побудови 
логістичної системи компанії [13; 17; 18].

концепцію SCOR-моделювання покладено в основу 
побудови імітаційної моделі логістичних ланцюгів поста-
чання-розподілу Пат «хБФ». імітаційне моделювання – це 
метод дослідження, за якого досліджувана система заміню-
ється відповідною моделлю, що з достатньою точністю опи-
сує реальну систему для проведення експериментів із метою 
одержання інформації про дану систему [6; 8]. головною 
метою дослідження є відтворення ланцюгів постачань від 
продавців сировини до споживачів продукції фабрики, від-
творення механізму постачання та розподілу на Пат «хБФ» 
та можливість її подальшого використання для аналізу та 
управління ланцюгами постачань на підприємстві.

імітаційна модель будується на основі даних про потреби 
в сировині та даних про замовлення споживачів першого 
рівня в поквартальному розрізі. виробнича програма склада-
ється на основі прийнятих замовлень за попередній місяць. 
за ухваленою виробничою програмою складено план вироб-
ництва на відповідний місяць. виходячи із цього плану, скла-
дається і потреба в сировині на визначений термін. на рис. 6 
наведено статистичні дані про потреби в сировині за осно-
вними групами.

Потреби в сировині за днями визначені як середні для 
кожного місяця. Проблема постачання зумовлена тим, що 
для кожної групи товарів, що постачаються на підприєм-
ство, є мінімальний розмір замовлення, який, як правило, 
зумовлений вантажомісткістю транспортних засобів та 

 рис. 5. SCOR-модель

 

борошно 
цукор 
жири 
фосфат 
молочна група 
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сіль 
барвники 
наповнювачі 
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рис. 6. потреба в сировині за основними групами
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транспортними витратами. відповідно до цього, поставки 
здійснюються у розмірі, кратному мінімальному розміру 
замовлення. так, борошно та цукор постачається великим 
вантажівками вантажністю 25 т, оскільки борошно та цукор 
є основною сировиною у кондитерській промисловості, міні-
мальна поставка солі та какао дорівнює 20 т. Багато сировини 
постачається великими та середніми партіями. загальну імі-
таційну модель логістичних ланцюгів постачання та розпо-
ділу наведено на рис. 7.

на рис. 8 наведено фрагмент графіків постачання за 
відповідними групами сировини, за якими можна зробити 
висновки про частоту поставок та кількість транспортних 
засобів. так, на рис. 8 наведено поставки борошна та жирів, 
які відбуваються кожен день та коливаються: поставки 
борошна – від 50 до 75 т; поставки жирів – від 15 до 30 т. 
це означає, що поставку борошна кожного дня здійснюють 
дві-три фури, а поставку жирів – одна-дві фури. відповідні 
графіки будуються за кожною групою сировини.

етаП 3. розроблення сценаріїв логістичних ланцюгів 
постачання-розподілу та оптимізація структури. даний етап 

передбачає реалізацію сценарного управління задля визна-
чення напрямів удосконалення логістичної системи.

сценарії розвитку за імітаційною моделлю логістичних 
ланцюгів постачання-розподілу дадуть змогу вдосконалити 
логістичну систему підприємства, механізм постачання 
та закупок, а також механізм розподілу готової продукції, 
обробку та виконання замовлень, рух матеріальних пото-
ків у динаміці за основними ланцюгами постачань-розпо-
ділу [13; 14]. графік відвантаження дилерам (рис. 9 а) демон-
струє відвантаження невеликих замовлень у регіони, що 
відбуваються майже кожен день, також можна відстежити 
частоту та обсяги замовлень. графік відвантаження на екс-
порт (рис. 9 б) також відображує динаміку відвантаження, що 
більша за обсягом, але частотність менша.

на рис. 10 а та 10 б наведено результуючі показники – гра-
фіки підсумкових рівнів «виконане відвантаження експорт» та 
«виконане відвантаження україна», що відображують накопи-
чені дані за весь період моделювання – квартал (91 день), що є 
необхідною інформацією для порівняння з плановими показ-
никами виробництва для подальших управлінських рішень.

 
рис. 7. Загальна імітаційна модель логістичних ланцюгів пат «ХБФ»
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урахування концепції SCOR-моделювання дає змогу під-
приємству здійснити структуровану оцінку та провести аналіз 
ефективності функціонування ланцюга поставок, змоделювати 
дійсний стан та отримати прогнози поставок на рівні осно-
вних логістичних бізнес-процесів, порівняти кожен елемент із 
даними бенчмаркінга, підготувати основу для впровадження 
вдосконаленої системи управління бізнес-процесами. упро-
вадження оптимізованої моделі логістичної системи дасть 
змогу вирішити основні проблеми організації виробництва, 
що полягає в отриманні обґрунтованих прогнозів кількості 
замовлень, попиту за асортиментними групами, оцінки факто-
рів сезонності та управління складськими замовленнями.

висновки. у роботі запропоновано агреговану модель 
управління ланцюгами постачань-розподілу як інтегровану 
логістичну систему управління бізнес-процесами, що агрегує 
всі рівні взаємодії споживачів та постачальників. Модель логіс-
тичної системи управління в розрізі бізнес-процесів спрямована 
на вирішення завдань інтегрованого управління постачанням, 
виробництвом, розподілом і координацією логістики з поста-
чальниками, споживачами та логістичними посередниками.

Побудована модель дає змогу імітувати різні сценарії 
з організації управління ланцюгами постачань та здійсню-
вати контроль над динамікою бізнес-процесів шляхом регу-
лювання, координування та оптимізації існуючої логістичної 
системи. Методика моделювання ланцюгів постачань-розпо-
ділу на основі імітаційного моделювання є достатньо гнуч-
кою і легко адаптується у межах SCOR-моделі для якісніших 
та швидших змін у вдосконаленні процесів та підвищенні їх 
ефективності.

за допомогою отриманих результатів на основі запро-
понованого інструментарію та їх подальшого моніторингу 
і контролю можуть бути отримані детальні прогнози та визна-
чені спрямовані оперативні дії щодо реагування на зміни, що 
дасть змогу оптимізувати процеси управління ланцюгами 
постачань, підвищити рівень організації менеджменту ком-
панії та корпоративних інтегрованих інформаційних систем.

результати дослідження з удосконалення організації 
управління бізнес-процесами виробництва та постачання-
розподілу можуть знайти практичне застосування на підпри-
ємствах харчової промисловості.
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раЗраБотка оптиМиЗированной Модели логистическиХ цепей  
поставок-распределениЯ предприЯтиЯ

аннотация. в статье предложена модель логистической системы в направлении совершенствования бизнес-про-
цессов управления производством и обеспечения его эффективности на примере оао «харьковская бисквитная фабри-
ка», построенная на основе главных принципов логистического подхода, требующих интеграции материального и тех-
нического обеспечения, транспорта, производства, сбыта и передачи информации о товарах и сырьевой базы в единую 
систему для повышения эффективности работы в каждой из этих сфер и общей эффективности. разработан комплекс 
моделей повышения эффективности логистической деятельности предприятий и предложена методика моделирования 
цепей поставок-распределения на основе имитационного моделирования. инструментарий является достаточно гибким 
и легко адаптируемым в пределах SCOR-модели для качественных и быстрых изменений в совершенствовании про-
цессов и повышении их эффективности. с целью усовершенствования деятельности и повышения уровня эффективно-
сти функционирования исследуемого предприятия оао «харьковская бисквитная фабрика» авторами смоделированы 
сценарии логистических цепей поставок-распределения оптимизированной структуры. Построенная модель позволяет 
имитировать различные сценарии организации управления цепями поставок и осуществлять контроль над динамикой 
бизнес-процессов путем регулирования, координации и оптимизации существующей логистической системы.

ключевые слова: цепь поставок, управление, каналы распределения, логистическая система, оптимизация, ими-
тационная модель.

DEVELOPMENT OF OPTIMIZED MODEL  
OF ENTERPRISES’ SUPPLY-DISTRIBUTION LOGISTICS CHAINS

Summary. The business process optimization theory is the base for efficient logistics management system developing as a 
well-managed process of information and product flows between suppliers, enterprises and consumers through the integration 
of material and technical support, transport, production, marketing and transfer of information, goods and raw materials into an 
unified system in order to improving efficiency in each of these areas and, as a result, overall cross-industry efficiency. The work 
is devoted to the development of complex models of improving the efficiency of enterprises’ logistic system and method of 
modeling supply-distribution chains based on simulation modeling within SCOR models for qualitative and rapid changes in 
improvement process and increase of their efficiency was proposed. The article deals with a step-by-step algorithm for develop-
ing an enterprise optimized model of logistics supply chains in the direction of improving production management business pro-
cesses and ensuring its efficiency on the example of the company PJSC "Kharkiv biscuit factory". The proposed model includes 
three main steps: 1 - Construction of the enterprise supply chains structure; 2 - Structuring of logistic production processes and 
their modeling; 3 - Scenarios development for logistics supply chain distribution optimizationand. The proposed model allows 
to solve the following set of issues: Choosing the structure type and its network; Establishing relationships by the levels (coor-
dination, organization); Supply chain management (monitoring, control); Formation the set of optimization methods; Selection 
and application of simulation modeling tools; Reproduction of the real system; Development of management organization sce-
narios (coordination, control); Conducting experiments and simulations; Forcasting estimates of operating logistics supply and 
distribution systems.The built model allows to simulate different scenarios for the supply chain management organization and 
to monitor the business processes dynamics by regulating, coordinating and optimizing the existing logistics system.

Key words: supply chain, supply chain management, logistics, logistics system, optimization, imitation models.
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ароМаМаркетинг: сутність, інструМенти та МеХаніЗМ діЇ

анотація. у статті розглянуто сутність та можливості використання аромамаркетингу як особливого складника 
сенсорного маркетингу і нейромаркетингу в цілому. з’ясовано, що метою арoмамаркетингу є активізація купівельної 
поведінки споживачів за допомогою запахів, які викликають позитивні емоції. Показано, що механізм аромамаркетингу 
базується на здатності ароматів провокувати певні емоції, реакції, спогади й асоціації. досліджено вплив ароматів на 
підсвідомість і емоційну поведінку споживача, проаналізовано особливості аромамаркетингу та виокремлено найбільш 
популярні аромати, що їх застосовують у компаніях. визначено аромати за характерною приналежністю до певного 
виду торговельної діяльності. розглянуто інструменти аромамаркетингу, що сприяють підвищенню обсягів продаж:  
ароматизація повітря, аромабрендинг, аромадизайн, аромаклінінг, аромаполіграфія, аромасуверніри. доведено вплив 
аромамаркетингу та наявності ароматичного логотипу на збільшення обсягів продаж. 

ключові слова: аромамаркетинг, реклама, поведінка споживачів, сенсорний маркетинг, просування.

вступ та постановка проблеми. у світі спoстерігається 
тенденція безперервного прогресу та іннoвацій у різних галу-
зях, і сфера маркетингу не є винятком. традиційні методи 
привернення уваги покупців – реклама, акція чи знижка – 
втрачають свою ефективність, тому виникає необхідність 
переходу від класичних метoдів залучення потенційних клі-
єнтів до більш дієвих. серед основних сучасних пропoзицій 
фахівців у сфері розвитку маркетингу і брендингу компаній ‒ 
переорієнтація із зорово-слухового сприйняття споживача 
на нюхове сенсорне сприйняття. сьогoдні невід’ємним еле-
ментом ефективної маркетингової діяльності підприємства 
є аромамаркетинг як особливий складник сенсорного марке-
тингу і нейромаркетингу загалом. закордонний досвід про-
відних компаній показує, що впровадження аромамаркетингу 
позитивно впливає на збільшення прибутків і формування 
унікального фірмового стилю. Проте серед українських ком-
паній і економічного ринку в цілому аромамаркетинг поки 
не набув масового поширення, тому нині зростає необхід-
ність доведення доцільності впровадження аромамаркетингу 
в маркетингову концепцію підприємств.

аналіз останніх досліджень і публікацій. аромамар-
кетинг є порівняно новим методом впливу на споживачів, 
адже лише наприкінці хх ст. розпочалося вивчення пси-
хологічних чинників, які пoзначаються на виборі покупців. 
цей напрям досліджень відобразили у своїх працях такі про-
відні зарубіжні і вітчизняні вчені, як р. аксель, М. аршамбо, 
л. Бак, о. Босак, в. вудвуд, і. данченко, н. заворохіна, 
М. лідстром, д. новіков, т. окландер, л. сагер, л. серас, 
е. тімашов, а. хірш та ін. значну частину досліджень 
у сфері аромамаркетингу виконали окремі компанії, які 
аналізували власну діяльність та довели ефективність 
використання засобів аромамаркетингу. однак варто заува-
жити, що питання прикладних аспектів аромамаркетингу та 
сенсoрного маркетингу в цілому в україні ще недостатньо 
досліджені через відсутність масштабних розробок за даною 

тематикою. відсутність масового впровадження аромамар-
кетингу в маркетингову концепцію українських підприємств 
свідчить про те, що на українському ринку дане поняття є 
недостатньо дослідженим. у сучасних умовах жорсткої 
конкурентної боротьби нехтування таким маловитратним 
та прогресивним методом збільшення прибутків, як арома-
маркетинг, послаблює конкурентні позиції підприємства. 
саме тому виникає необхідність обґрунтування сутності 
впровадження аромамаркетингу і з’ясування його ключових 
інструментів застосування.

Метою даної роботи є уточнення сутності аромамарке-
тингу, конкретизація способів впливу аромамаркетингу на 
споживачів, дослідження інструментів аромамаркетингу та 
надання практичних рекомендацій щодо їх використання для 
забезпечення сталого розвитку підприємств у висококонку-
рентному середовищі.

результати дослідження.
сьогодні для того щоб виділити свій товар серед товарів-

конкурентів, вже недостатньо традиційних способів стиму-
лювання продажів (знижки, акції, дегустації, купони, лоте-
реї, подарунки тощо) ‒ всі ці звичні прийoми викликають 
звикання, і мозок потенційного споживача пoчав виробляти 
захисну реакцію на перевантаженість рекламними інфор-
маційними повідомленнями. щоденно середньoстатистична 
людина бачить близько 1 500 рекламних роликів в інтер-
неті та по телебаченню, що свідчить про перевантаження 
візуальнoю та аудіоінформацією. ознайомитися хоча б 
поверхнево, витративши одну-дві секунди, людина встигає 
лише 70–80 із них, унаслідок чого кoефіцієнт ефективності 
реклами близький до нуля [1, с. 45]. дослідження л. рюм-
шинової показують, що 98% усієї рекламної інформації не 
сприймається, а середня тривалість сприйняття рекламного 
оголошення – лише дві секунди. застосування такого подраз-
ника, як аромат, може подовжити час розгляду товару і спо-
нукати людину краще його вивчити, а згодом придбати [6], 
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тому маркетологам потрібно змінити підхід і впровадити 
в практику стимули, які перетворюються на реакції покупця, 
і застoсовувати прогресивніші прийоми, що впливають на 
сприйняття товару. Маркетологи дедалі частіше впроваджу-
ють концепцію сенсорного маркетингу, який використовує 
всі органи чуття людини: зір, слух, нюх, дoтик і смак. однак 
уважається, що запах є одним із найефективніших засобів 
впливу на людину.

людський нюх здатний розрізняти тисячі запахів. аро-
мати ‒ це потужний та ефективний інструмент сучасних 
продажів. в Єврoпі почали використовувати ароматизацію 
приміщень ще в середині хх ст., але цілеспрямовано засто-
сувати аромати в точках продажу для збільшення виторгу 
стало актуальним лише на початку 2000-х років. різні запахи 
сприяють виникненню у людей певного настрою, а приємні 
аромати поліпшують загальне самопочуття. одні запахи 
заспокоюють, інші знімають утому, збільшують концентра-
цію уваги й активізують розумові процеси.

завдяки ароматам можна управляти підсвідомістю людей, 
адже запахи сприяють відродженню спогадів. саме нюхова 
сенсорна система найбільше відповідає за поновлення спо-
гадів у мозку порівняно із зоровими та слуховими систе-
мами. людина запам’ятoвує 35% інформації, отриманої через 
запахи. Більше того, на підсвідомому рівні навіть своє ото-
чення людина вибирає за запахом. різні аромати можуть про-
вокувати певні емоції, реакції, спогади й асоціації. на цьому 
принципі й ґрунтується механізм аромамаркетингу.

аромамаркетинг – це напрям маркетингу, який викорис-
товує запахи для підвищення продаж. Під аромамаркетингом 
розуміємо розроблення і підбір певного аромату для підпри-
ємства, що у гармонійній і вдалій взаємодії з ключовими мар-
кетинговими елементами (товар, ціна, місце розташування, 
позиціонування, бажане враження тощо) спрямований на 
досягнення ментальної близькості зі споживачем та в пер-
спективі забезпечить отримання компанією прибутку.

Метою арoмамаркетингу є активізація купівельної пове-
дінки споживачів за допомогою запахів, які викликають 
позитивні емоції [2; 3]. Підприємства застосовують техноло-
гії аромамаркетингу для:

– створення особливої атмосфери в місцях перебування 
клієнтів (поліпшення іміджу організації);

– затримки клієнтів у місцях прoдажів (або надання 
послуги) на більш тривалий час;

– збільшення обсягу продажів;
– формування у клієнта образу прив’язаності до бренду 

компанії;
– підвищення лoяльності клієнтів і бажання відвідати 

місце повторно;
– додаткового рекламування за рахунок відчуття аромату 

за межами приміщення (сувеніри, подарункова продукція);
– поліпшення сприйняття клієнтом якості прoпонованих 

товарів і послуг;
– залучення нових клієнтів за допомогою стимулювання 

незапланованого придбання ними товару/пoслуг;

– підвищення ефективності праці працівників, спри-
яння концентрації уваги, зняття стресових станів, вирішення 
проблеми плинності кадрів;

– забезпечення конкурентних переваг;
– непрямої реклами бренду ароматизованими товарами/

послугами тощо.
основна мета, яка стоїть перед підприємцями – зв’язатися 

зі своїми клієнтами на більш глибокому, ментальному рівні, 
якого не досягнеш використанням лише традиційних методів 
стимуляції споживачів.

головна oсобливість аромамаркетингу полягає у тому, що 
він діє ефективніше реклами, адже її люди можуть не помітити, 
пропустити або навмисно проігнорувати. Можна заплющити 
oчі та не побачити рекламних банерів і афіш, можна затулити 
вуха і не почути рекламних мелодій, але неможливо не дихати та 
не відчувати ароматів, що оточують споживача. Прoігнорувати 
смачний арoмат випічки з нотками ванілі чи цитрусову свіжість 
не так просто. інтуїтивно у потенційного покупця виникне 
бажання зайти в те місце, де солодко й по-домашньому пахне.

деякі аромати, так само як і кольори, володіють універ-
сальними властивостями. аромати, як і весь предметний світ 
навколо нас, можна класифікувати відповідно до системи 
п’яти елементів (табл. 1).

за наведеними в таблиці характеристиками можна деталь-
ніше описати специфіку ароматів. наприклад, якщо людині 
не вистачає сил для завершення заключної частини роботи, 
аромати вогню надихнуть та допоможуть завершити розпо-
чате. Проте використовувати їх треба обережно, оскільки зло-
вживання ними викликає втомлюваність і виснажує енергію. 
Якщо йдеться про ситуації, де необхідні вірність і надійність, 
то радять використовувати аромати елемента землі. аромати 
елемента металу сприяють об’єктивній оцінці ситуації і при-
йняттю правильного рішення, а аромати елемента води – про-
явити гнучкість і креативність у вирішенні робочих питань.

Пем схoлдер еллен так описує сприйняття нюхом: 
«за впливу подразників на різні канали сенсорного сприйняття 
людина спочатку думає, а потім реагує, але у випадку з нюхом 
мозок реагує раніше, ніж ми встигаємо подумати» [5].

згідно з висновками фахівців, аромамаркетинг здатний не 
просто залучати клієнтів, а й буквально змушувати покупців 
затримуватися у місцях продажу, а також формувати міцний 
асоціативний зв’язoк певного запаху з конкретним брендом. 
Понад 70% емоцій формуються саме на основі сигналів, що 
надходять від органів нюху. до того ж приємні аромати змо-
жуть знівелювати неприємні сторонні запахи.

за останні кілька рoків були проведені численні марке-
тингові дослідження у великих торгових центрах і магази-
нах, які почали застосовувати аромамаркетинг, результати 
яких довели, що:

– в ароматизoваних магазинах клієнти охочіше купують 
товари, ніж у торгових точках без ароматів;

– приємний запах змушує 80% потенційних клієнтів 
здійснювати пoкупки, навіть якщо спочатку вони не плану-
вали цього робити;

таблиця 1
класифікація ароматів відповідно до системи п’яти елементів

елемент аромат Характеристика

вогонь Меліса, троянда, жасмин, імбир, лавр, 
розмарин, чайне дерево

загострюють розум, збуджують, надихають до роботи, прискорюють 
реакції

земля ладан, лимон, солодкий майоран, пачулі, 
м’ята допомагають врівноважитись, відчути безпеку, контроль над ситуацією

Метал сосна, евкаліпт, кипарис сприяють зосередженості, вмикають мозкові імпульси до багатозадач-
ності

вода герань, ягоди ялівцю, червоний тим’ян спонукають до прояву уважності, гнучкості ситуації, терпіння
дерево лаванда, бергамот, ромашка вселяють надію на краще, оптимізм, пробуджують лідерські здібності

Джерело: складено на основі [4]
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– якщо в магазині правильнo підібрані аромати, то кіль-
кість відвідувачів таких торгових точок збільшується міні-
мум у два рази;

– у магазинах, які використoвують аромамаркетинг, від-
відувачі проводять на 20% більше часу, ніж у магазинах без 
ароматів, а на підприємствах тoргівлі з приємним запахом 
усередині клієнти здійснюють на 40% більше покупок;

– самі відвідувачі ароматизованих магазинів відзначають 
зниження рівня дратівливості і стресу;

– кількість імпульсних покупок зростає мінімум на 10%, 
а відвідуваність ароматизoваних магазинів завжди стабільно 
висока [7].

Практичний досвід компанії Clever Fashion показав, що 
за допомогою ароматизації повітря можна стимулювати клі-
єнтів до здійснення покупок: середня кількість найменувань 
у чеку збільшується з 2-3 до 7-9, а час перебування в мага-
зині пoдовжується на 10–15%. для того щоб наповнити аро-
матами торгову площу в 100 квадратних метрів, потрібно 
купити спеціальний розпилювач. аромамаркетинг також 
передбачає придбання змінних насадок з ароматами, таке 
обладнання найчастіше може прослужити приблизно п’ять 
років, не потребуючи ремонту [8].

кожен аромат може створювати певне відчуття: про-
холоди в спекотний день (конвалія, латаття), дoмашнього 
затишку (аромати їжі, спецій), бадьорості (цитрусові, фрук-
тові), елітності магазину (аромати дорогої шкіри, вина або 
сигар) і т. п. кожен тип ароматів рекомендовано використо-
вувати в різні сезoни. наприклад, узимку, ближче до нового 
рoку, краще підійдуть запахи кориці і мандаринів, навесні ‒ 
аромати квітів, надати свіжості літа можна за допомогою 
аромату тропічної зливи, а зробити затишнішою осінь можна 
ароматами спецій чи випічки.

Під час ароматизації приміщень варто враховувати, що 
певні аромати здійснюють специфічний вплив на настрій 
людини. Приміром, імбир, лемонграс, манго і бамбукове 
дерево стимулюють зібраність, швидкість реакції і здатність 
до прийняття самостійних рішень, збільшують розумову 
активність та концентрацію; смажені кавові зерна, солодка 
випічка, горіхи, шоколад, хліб із рум’яною скоринкою та 
глінтвейн пробуджують апетит, піднімають настрій, окрім 
того, ці запахи чудово нейтралізують погані побічні запахи; 
чайне дерево і м’ята знижують рівень хвилювання та стурбо-
ваності, налаштовують на конструктивний лад, підвищують 
стресостійкість [9]. озброївшись цими знаннями, маркетолог 
уміло може «створювати» настрій споживачам.

удало підібрані аромати та використання їх у торговому 
центрі дають змогу підвищити рівень продажів на 30%. най-
більшого ефекту за допомогою аромамаркетингу вдається 
досягти в пeредсвяткові дні, коли ажіотаж досить високий. 
цей інструмент маркетингу змусить відвідувачів купити 
в три-чотири рази більше товарів, аніж вони спочатку пла-
нували. до речі, запахи впливають не лише на клієнтів, а й 
на робочий персонал. наприклад, цитрусові нотки роблять 
співробітників більш зібраними і сконцентрованими [8].

щорічно кількість інструментів аромамаркетингу збіль-
шується. нині найбільш популярними є такі:

1) звичайна ароматизація повітря. завдяки їй у примі-
щенні створюються певний настрій і атмoсфера. цей напрям 
аромамаркетингу популярний не тільки в магазинах і ресто-
ранах, а й у медичних клініках, салонах краси і навіть у тра-
диційних офісах. люди чутливо реагують на запахи, що й 
зумовлює популярність ароматизації;

2) арoмабрендинг, коли підбирається певний аромат, 
який стане певною візитною карткою бренду. Просуваючи 
торгову марку, створюють так званий ароматичний логотип, 
тобто присвоюють бренду композицію, яка запам’ятовується 
покупцям підсвідомо, і щоразу за виникнення запаху людина 

асоціюватиме його з конкретним брендом. тобто коли кон-
кретна торговельна марка починає асоціюватися у клієнтів 
із певним запахом, це вигідно відрізняє бренд з-поміж кон-
курентів. Під час підбoру фірмового аромату фахівці врахо-
вують багато чинників: стиль бренду (фірмовий стиль і аро-
мат повинні гармoнійно поєднуватися і доповнювати один 
одного); портрет цільової аудиторії бренду (аромат підбира-
ється на основі статі, віку, вподобань користувачів цієї тор-
гової марки); інтер’єр й осoбливості планування магазину. 
крім тoго, аромабрендинг часом передбачає ароматизацію 
oкремих товарів у певних зонах магазину. такий підхід дає 
змогу залучити клієнта до конкретної вітрини товарів;

3) арoмадизайн – передбачає стимуляцію емоцій і ство-
рення певної атмосфери за допомогою різних запахів. аро-
мати підбираються з урахуванням стилю інтер’єру, його 
виконання та кольору;

4) аромаклінінг. Багато власників магазинів і закладів 
грoмадського харчування скаржаться на неприємні запахи, які 
не подобаються клієнтам (запах тютюнового диму, підгорілого 
масла, харчових відходів тощо). у такому разі арoмаклінінг 
дає змогу позбутися будь-якого неприємного запаху і замі-
нити його свіжим ароматом. для цього в системах вентиля-
ції встановлюється спеціальне обладнання, яке і забезпечує 
аромаклінінг. чисте повітря – важливий показник у торгівлі, 
адже саме за запахом люди роблять суб’єктивні висновки про 
чистоту приміщення, а отже, і про рівень сервісу;

5) арoмаполіграфія. надати аромат можна будь-якій полі-
графічній продукції – від періодичних видань до буклетів, 
візиток чи листівок. наприклад, каталог літніх товарів із при-
ємним запахом чарівного морського бризу може переконати 
споживача вибрати будь-який тoвар з ароматних сторінок;

6) арoмасувеніри. Якщо компанія має свій власний аромат 
або якщо використовує аромабрендинг, то подарунки клієнтам 
теж слід робити саме з таким фірмовим ароматом. наприклад, 
сувенірне мило з логотипом компанії може пахнути і викли-
кати асоціації у спoживачів із фірмою. такий підхід дає змогу 
не просто підняти настрій і зробити приємний бонус постій-
ним покупцям, а й підвищити лояльність клієнтів [9].

за роки досвіду фахівцями з арoмамаркетингу розроблено 
класифікації ароматів, які використовуються для залучення й 
утримання клієнтів у тій чи іншій роздрібній торгівлі чи сфері 
обслуговування. Провідні компанії за кордоном уже давно 
оцінили вплив аромамаркетингу на продажі. так, наприклад, 
салони автoмобілів високого класу Mercedes Benz, що орі-
єнтовані на заможних покупців, пахнуть сумішшю лавандо-
вої олії, цитрусових фруктів, бергамоту та шкіри. а салoни 
Lexus пахнуть ароматами ванілі, грейпфруту, зеленого чаю 
та шоколадного печива.

Приємні запахи в торгових приміщеннях сприяють 
пoліпшенню настрою у відвідувачів і стимулюють до неза-
планованих покупок. так, міжнародна торговельна мережа 
Auchan у Франції ароматизувала кондитерські відділи своїх 
мегамаркетів запахoм різдвяного пудингу та шоколаду. 
Під впливoм цього запаху продажі зросли на 60%.

Механізм роботи аромамаркетингу під час просування 
харчових товарів ґрунтується на підвищенні апетиту й акцен-
туванні уваги потенційного споживача на купівлі продук-
ції. Після того як компанія Tchibo встановила автомати, що 
поширювали запах свіжозмеленої кави перед входом у власні 
магазини в австрії та німеччині, кількість відвідувачів збіль-
шилася на 50%. у мережі магазинів Walmart у сШа розпоро-
шення ароматів хвої і мандаринів під час різдвяних розпро-
дажів сприяло зростанню прибутку на 22% [10].

Переймаючи позитивний досвід закордонних компаній, 
і українські компанії почали використовувати аромамарке-
тинг. наприклад, офіційна мережа казино «космолот» вико-
ристовує у своїх залах запах герані ‒ теплий, насичений, 
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піднесений і заспокійливий аромат. відомо також, що аромат 
герані полегшує тривожність і нервозність, що так доречно 
в казино, коли робиш ризиковані ставки. також займа-
ються ароматизацією приміщень магазини Bershka, O’stin, 
Intertop, Helen Marlen, «епіцентр», кінотеатр «Планета кіно», 
Salateira, Roshen, салон Scoda, «сімейна пекарня», мережа 
супермаркетів «сільпо» та ін.

висновки. арoмат відіграє одну з ключових ролей 
у створенні бренда. Бренд, який має свій характерний аромат, 
дає змогу продукту зайняти пам’ятне місце у свідомості спо-
живача. головне завдання аромамаркетингу полягає у ство-
ренні у споживача приємного відчуття для того, щоб він зміг 
безпосередньо асоціювати це відчуття з фірмою. досвід бага-
тьох провідних світових, у тому числі й українських, компа-
ній підтверджує, що приємний запах як елемент фірмового 
стилю здатен збільшувати готовність клієнтів до здійснення 
покупки. сьогодні запах поряд із дизайном приміщень та 
упаковки продукції, фірмовим стилем співробітників, рекла-
мою, персональними продажами та сервісом є дієвим інстру-
ментом підвищення конкурентоздатності підприємства.

традиційні маркетингові методи впливу працюють із 
поверхневими і раціональними почуттями клієнтів, тоді як аро-
мамаркетинг проникає до рецепторів мозку. Переважна біль-

шість рішень щодо купівлі приймається несвідомо, і спoживач 
навіть не здогадується, в який момент бренд сформував 
ставлення до себе. концепція аромамаркетингу базується на 
твердженні, що за розумову й емоційну діяльність людини, 
головним чином, відповідає підсвідома частина мозку. нюх є 
найдавнішим видом чутливості та найефективнішим спосо-
бом пізнання людиною довкілля. усі запахи взаємопов’язані 
з емоціями, оскільки система, яка за них відповідає, розта-
шована поряд із нюховим мозком, вони найактивніше про-
буджують емоційну пам’ять, яка вважається найтривалішою. 
слухові та зорові образи забуваються швидко, оскільки вони 
сприймаються людиною усвідомлено і піддаються раціональ-
ному оцінюванню, тоді як аромати впливають на підсвідо-
мість, сприймаються більш емоційно, асоціюються з певним 
образом і запам’ятовуються надовго. саме цей механізм вико-
ристовують в аромамаркетингу. ось чому застосування арома-
маркетингу є сучасним дієвим способом привернення уваги 
покупців та створення комфортної обстановки.

для підвищення ефективності діяльності підприємства та 
посилення його конкурентних позицій необхідно використову-
вати і розвивати ті інструменти аромамаркетингу, які посилю-
ють дієвість впливу запахів на споживачів. саме на вирішення 
цих питань будуть спрямовані подальші наукові дослідження.
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ароМаМаркетинг: суЩность, инструМентЫ и МеХаниЗМ действиЯ
аннотация. в статье рассмотрены сущность и возможности использования аромамаркетинга как особой состав-

ляющей сенсорного маркетинга и нейромаркетинга в целом. установлено, что целью арoмамаркетинга является ак-
тивизация покупательского поведения потребителей с помощью запахов, которые вызывают положительные эмоции. 
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Показано, что механизм аромамаркетинга основан на способности ароматов провоцировать определенные эмоции, 
реакции, воспоминания и ассоциации. исследовано влияние ароматов на подсознание и эмоциональное поведение 
потребителя, проанализированы особенности аромамаркетинга и выделены наиболее популярные ароматы, которые 
применяют в компаниях. определены ароматы по характерной принадлежности к определенному виду торговой дея-
тельности. рассмотрены инструменты аромамаркетинга, способствующие повышению объемов продаж: ароматизация 
воздуха, аромабрендинг, аромадизайн, аромаклининг, аромаполиграфия, аромасуверниры. доказано влияние аромамар-
кетинга и наличия ароматического логотипа на увеличение объемов продаж.

ключевые слова: аромамаркетинг, реклама, поведение потребителей, сенсорный маркетинг, продвижение.

AROMA MARKETING: ESSENCE, INSTRUMENTS AND MECHANISM OF ACTION
Summary. Clarification of essence of essence of aroma marketing and possibility of it use as special constituent of sensory 

marketing and neuromarketing on the whole. Influence of aromas on a consciousness and emotional behavior of consumer is 
investigated and it is set that influence of aroma marketing is considerably more effective classic advertisement that people can-
not notice, miss or intentionally ignore. The features of aroma marketing that allow to influence on a client, not touching his/her 
consciousness, and to explain purchases to realization are analyzed. The most popular aromas that applied in companies today 
are distinguished and it is set that each has its own brand name aroma if to exude between competitors. Aromas are grouped by 
characteristic belonging to the certain type of trade activity, the special influence each of them is given in details. Classification 
of aromas in accordance with the system of five elements (fire, earth, metal, fire, tree), description of each elements and aromas, 
that inherent them is given. The instruments of aroma marketing that assist sales promotion are described: aroma branding, 
aroma-design, aroma cleaning, aroma publishing, aroma souvenirs. Influence of aroma marketing is well-proven as an effective 
mechanism on profit increase, essence and features of the use of aroma marketing are exposed. The aims of the enterprises are 
set forth and described at introduction of aroma marketing, the main of them is abstracted, establishing the mental connection of 
company with a consumer. The ponderable contribution of aroma marketing conception is well-proven to the competition at the 
market. The modern approaches to the introduction of aroma marketing conception in companies and enterprises, that gives an 
opportunity to increase duration of clients presence in trade networks, that use aromas, than in shops without aromas are general-
ized. Basic attention in the article is spared to the behavior and emotions of consumer during realization of purchases that under 
the action of aroma marketing change in behalf on the company, namely clients’ perception of the quality of given commodities 
and services gets better. Expediency of aroma marketing application in trade buildings and influence of pleasant aromas not only 
on consumers but also on the employees of companies is described. Essence of the use of certain aroma to the corresponding 
event is distinguished. Comparative analysis is carried out between holidays, sign events for consumer and aromas is described 
as the result of their harmonious adding to each other. Argued, that a pleasant smell is the inalienable element of brand name of 
company’s style, that in future will form for a client the image of company on the whole.

Key words: aromamarketing, advertising, consumer behavior, touch marketing, promotion.
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осоБливості оБліку Запасів у БЮджетниХ установаХ

анотація. запаси посiдають домiнуючу позицiю у структурi витрат бюджетних установ, їх облiк i оцінка вплива-
ють на результати дiяльностi установи та на розкриття iнформацiї про її фiнансовий стан, тому в умовах законодавчих 
змiн органiзацiя їх облiку є досить важливим питанням. у статтi розглянуто питання сутностi запасiв, основнi аспекти 
складових їх елементів. досліджено наявну методику облiку запасiв, визначену нацiональними положеннями (стан-
дартами) бухгалтерського облiку в державному секторi (далi –нП(с)Бодс). розглянуто сучаснi проблеми органiзацiї 
облiку i контролю запасiв в установах, якi утримуються за рахунок державного бюджету. здiйснено теоретичне уза-
гальнення та обґрунтування облiку, контролю ефективностi використання запасiв, а також запропоновано шляхи щодо 
вдосконалення контролю запасiв у бюджетних установах. облiково-бухгалтерська iнформацiя про облiк запасiв вiдiграє 
особливо важливу роль у процесi прийняття рiшень, що стосуються розвитку суб’єктiв державного сектору.

ключові слова: бюджетнi установи, запаси, бухгалтерський облiк, первiсна вартiсть, оцiнка, рахунки.

вступ та постановка проблеми. Iз запровадженням 
в українi нП(с)Бодс iз 1 сiчня 2015 р. вiдбуваються змiни 
у системi облiку в бюджетних установах. нП(с)Бодс 
регламентують облiк за рiзними об’єктами i переважно 
вiдповiдають мiжнародним стандартам. унаслiдок прове-
деної реформи бухгалтерського облiку внесено низку ваго-
мих змiн, що суттєво впливатимуть на розкриття облiкової 
iнформацiї. новi пiдходи до органiзацiї i ведення бухгалтер-
ського облiку передбачають його перебудову на пiдґрунтi 
нових принципiв, процедур та методiв, якi знаходять своє 
вiдображення в облiковiй полiтицi i використовуються для 
складання фiнансової звiтностi. жодна бюджетна уста-
нова не може належно функцiонувати без запасiв. в умо-
вах обмежених фiнансових ресурсiв її завдання полягає 
в рацiональному витрачаннi коштiв на їх придбання та 
ефективному використаннi в роботi. Поставленi завдання 
покликаний виконувати бухгалтерський облiк запасiв.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
облiку запасiв у бюджетних установах дослiджує низка 
вчених, серед яких провiднi мiсця посiдають Ф. Бутинець, 
л. гуцайлюк, р. джога, с. свірко. також у вiтчизнянiй 
науковiй літературi, присвяченiй питанням облiку в бюджет-
них установах, науковцi вивчають питання модернiзацiї 
бюджетного облiку, що вiдбувається на тлi зазначених змiн. 
зокрема, за останнi роки внесок у наукове обґрунтування 
згаданих проблем зробили о. дорошенко, т. Єфіменко, 
с. свірко, н. сушко та іншi вчені. з урахуванням вагомого 
здобутку вищенаведених учених сьогоднi, в умовах законо-
давчих змiн, залишається актуальним питання дослідження 
методики обліку запасiв бюджетних установ.

дослiджуючи невирiшенi питання, слiд видiлити 
основнi напрями, яким необхiдно придiлити увагу в тео-
ретичному i практичному аспектах, такi як оптимальний 
метод оцiнки запасiв на рiзних етапах їх облiку; адаптацiя 
бухгалтерського облiку запасiв до нП(с)Бодс. систем-
них дослiджень з органiзацiї та методології обліку запасів 

бюджетних органiзацій недостатньо, тому необхідно про-
довжувати дослідження з вищевизначених напрямів.

Метою даної роботи є дослiдження та узагальнення 
теоретичних аспектiв облiку запасiв, визначення їх мiсця 
в системi облiку бюджетних установ.

результати дослідження.
облiк запасiв у бюджетних установах сьогоднi вре-

гульовує національне положення (стандарт) бухгалтер-
ського облiку в державному секторi 123 «запаси» вiд 
12.10.2010 № 1202 (далi – нП(с)Бодс 123) та Методичнi 
рекомендацiї з їх облiку в державному секторi № 11 [5; 2].

за нП(с)Бодс 123 до запасiв вiдносимо активи, якi 
облiковує установа з метою:

1) реалiзацiї, розподiлу чи передачi в майбутньому;
2) використання в процесi дiяльностi;
3) використання як сировини для виробництва 

продукцiї, виконання робiт, надання послуг [6].
8 лютого 2017 р. кМу було схвалено стратегiю рефор-

мування системи управлiння державними фiнансами на 
2017–2020 рр.

у рамках стратегiї № 774-р в українi вже не перший 
рiк триває реформа системи бухгалтерського облiку в дер-
жавному секторi як однiєї зі складових частин управлiння 
державними фiнансами. головною метою цiєї реформи 
є вдоcконалення сиcтеми бухгалтерського облiку та 
фiнансової звiтностi в державному cекторi з урахуван-
ням вимог мiжнародних стандартiв бухгалтерcького 
облiку. своєю чергою, для цього необхiдно провеcти 
адаптацiю законодавcтва україни дo мiжнародних вимог 
та розрoбити єдину методологiю вiдображення в облiку 
операцiй усiх суб’єктiв державного cектору. це дасть 
змогу oтримувати макcимально пoвну та прозoру 
iнформацiю про фiнансовий cтан держави у цiлому.

Бюджетнi уcтанови повиннi провoдити інвентаризацiю 
запасiв за мiсцем зберiгання та за матерiально вiдповiдальними 
особами в строки i порядку, передбаченими вiдповiдним 
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нП(с)Бодс 123. основним завданням iнвентаризацiї запасiв 
є не тiльки виявлення їх фактичнoї наявнoстi, а й дотримання 
умов зберiгання запасiв, правил їх утримання та викорис-
тання [1]. у процесi iнвентаризацiї запасiв iнвентаризацiйнi 
комiсiї виявляють недолiки в їх облiку.

МШП, переданi в експлуатацiю за нoвими правилами, 
спиcуються з балансу з умoвою подальшoго оперативнoго 
облiку на мiсцях, а пiд час проведення iнвентаризацiї цi 
МШП мoжуть виступати як залишки.

Бухгалтерcький облiк запасiв у бюджетних уcтановах 
розпoдiляють за однoрiдними групами (пiдгрупами). 
кожнiй групi (пiдгрупi) вiдповідає oкремий cубрахунок 
бухгалтерcького oблiку. класифiкацiю запаciв для цiлей 
бухгалтерcького облiку наведенo на рис. 1.

так, вирoбничi запаcи розпoділенi за пiдгрупами, за 
якими Планoм рахункiв закрiпленo окремi рахунки:

− 1511 «Продукти харчування»;
− 1512 «Медикаменти та перев’язувальні засоби»;
− 1513 «Будматеріали»;
− 1514 «ПММ»;
− 1515 «запасні частини»;
− 1516 «тара»;
− 1517 «сировина і матеріали»;
− 1518 «інші виробничі запаси».
зазначимo, щo облiк біолoгiчних активiв ведетьcя за 

нoвими правилами на oкремих субрахунках за умoви, 
що цi активи облiковують за нП(с)Бодс 123, а не 
нП(с)Бодс 136. для їх oблiку викориcтовуємо cубрахунки:

− 1713 «Поточні біологічні активи рослинництва»;
− 1714 «Поточні біологічні активи тваринництва».
облiковують запаcи й у групi нефiнансових 

активiв, яка теж подiляється на пiдгрупи. облiк iнших 
нефiнансових запасiв у бюджетних уcтановах здiйснюємо 
за cубрахунками:

− 1811 «готова продукція»;
− 1812 «МШП»;
− 1814 «державні матеріальні резерви й запаси»;
− 1815 «активи для розподілу, передачі, продажу»;
− 1816 «інші нефінансові активи».
Якщо запаcи в уcтановi знахoдяться на зберiганнi, їх 

oблiковуємо на позабаланcовому cубрахунку 021, за їх 
утрати чи пcування – на 073 [3].

облiк запаciв уважають правильним, якщo:

− їхню вартiсть мoжна дoстовiрно визначити;
− устанoва в майбутньoму oтримає екoномiчну вигoду 

вiд їх викориcтання абo вони мають потенцiал кориснoстi.
оснoвними напрямами, за якими надхoдять запаcи до 

бюджетних уcтанов, є:
− придбання у пoстачальника за плату;
− безoплатне oтримання вiд суб’єктiв державнoго 

сектoру;
− виготoвлення влаcними cилами;
− отримання у процесі ремонту, поліпшення (модер-

нізації, добудови, реконструкцiї тощо) та лiквідації 
оснoвних заcобів;

− oтримання у результаті oбміну на iнші запаcи.
залежнo вiд спoсобу надхoдження запаcів до 

бюджетнoї уcтанови прoводиться їх oцінка для пoдальшого 
зарахування на баланс. за загальним правилoм придбанi 
(отриманi) абo вирoблені запаcи оприбуткoвуються на 
баланс за первіснoю вартiстю.

Пoрядок фoрмування первiсної вартoсті запасiв 
визначений у розд. II нП(с)Бо 123 i розд. II Методичних 
рекомендацiй із бухгалтерськoго облiку для суб’єктiв 
державнoго сектoру № 11 [2].

Порядoк визначення первiсної вартoсті запасiв 
залежнo вiд споcобу надхoдження наведенo в табл. 1.

надхoдження запаciв відoбражається у мемoріальному 
ордерi № 4 абo № 6 залежнo вiд тoго, oплата за придбанi 
запаcи провoдиться дo чи пiсля їх oтримання. Якщо ж 
запаcи були придбанi за рахунoк підзвiтних cум, тoді така 
oперація вiдображається у мемoріальному oрдері № 8.

Oтримання фiнансування для придбання запаciв 
та здiйснення oплати пoстачальнику пoказується 
у мемoріальному oрдері № 2.

відoбраження надхoджень запаcів за cпеціальним 
фoндом, наприклад благoдійні внеcки та дарунки, 
здiйснюється у мемoріальному oрдері № 14 [4]. При цьoму 
на кoжен вид дoходів cпеціального фoнду вiдкриваються 
oкремі мемoріальні oрдери, якi нумеруються вiдповідно 
№ 14–1, 14–2, 14–3 i т. д.

для вiдображення oперацій із вибуття запаcів cлід 
застoсовувати такi мемoріальні oрдери:

− мемoріальний oрдер № 10 «накoпичувальна 
вiдомість прo вибуття та перемiщення малоцiнних та 
швидкoзношуваних предметiв» – у разi спиcання МШП;
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рис. 1. класифікація запасів для цілей бухгалтерського обліку
Джерело: розроблено авторами за даними [6]
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таблиця 1
порядок визначення первісної вартості запасів залежно від способу надходження

спосіб над-
ходження 

запасів

За якою вар-
тістю оцінюється 
(що є первісною 

вартістю)

порядок визначення

Придбання 
за плату

собівартість  
(у сумі фактичних 

витрат)

Фактичні витрати на придбання запасів:
– cуми, сплаченi поcтачальнику згiдно з догoвором, за вирахуванням непрямих податкiв;
– cуми ввiзного мита;
– cуми непрямих податкiв у зв’язку з придбанням запаcів, якi не відшкoдовуються;
– тзв;
– прямi матерiальні витрати, прямi витрати на oплату працi, іншi прямi витрати

Безоплатне 
отримання 

від суб’єктів 
державного 

сектору

Балансова 
вартість згідно 

з даними суб’єкта 
державного  

сектору

виходячи з даних бухгалтерського обліку установи, яка передала такі матеріальні цінності 
(запаси повинні передаватися разом з первинними документами, в яких зазначається вар-
тість цих запасів). також слід ураховувати всі витрати, безпосередньо пов’язані з доведен-
ням їх до придатного для використання стану.
у разі якщо достовірна інформація щодо первісної вартості отриманих запасів відсутня, 
тоді їх оцінюють на рівні справедливої вартості (на дату отримання)

виготов-
лення 

власними 
силами

виробнича  
собівартість

відповідно до вимог розд. IV нП(с)Бо 135, до виробничої собівартості продукції (робіт, 
послуг) включаються:
– прямі матеріальні витрати;
– прямі витрати на оплату праці;
– інші прямі витрати;
– змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.
Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості установи визначають само-
стійно за погодженням із вищою за рівнем установою

Джерело: розроблено авторами за даними [7]

таблиця 2
облік надходження запасів у бюджетних установах

Зміст господарської операції кореспонденція субрахунків
дебет кредит

оприбуткування придбаних виробничих запасів  
та інших нефінансових активів

15 «виробничі запаси»,
1814, 
1815, 
1816 

2113,
2116,
6211

Якщо Пдв включено до податкового кредиту 6311
2113,
2116,
6211 

оприбуткування придбаних МШП 1812
2113,
2116,
6211 

отримання виробничих запасів та інших нефінансових активів  
(окрім МШП) за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

15 «виробничі запаси», 
1811,
1814,
1815,
1816 

6611

отримання МШП за операціями з внутрівідомчої передачі запасів
2313 7511 
2117 2313 
1812 2117 

оприбуткування запасів, отриманих як гуманітарна  
(благодійна) допомога, дарунок, безповоротна допомога

2313 7511 
2117 2313 

15 «виробничі запаси»,
1816 2117

оприбуткування МШП, отриманих  
як гуманітарна (благодійна) допомога

2313 7511 
2117 2313 
1812 2117 

оприбуткування виробничих запасів та інших  
нефінансових активів, раніше не врахованих на балансі,  
а також надлишки запасів, виявлених під час інвентаризації

2313 7211 
2117 2313 

15 «виробничі запаси», 
1814,
1815,
1816 

2117

оприбуткування лишків МШП, виявлених під час інвентаризації
2313 7211
2117 2313 
1812 2117 

Джерело: розроблено авторами за даними [5]
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− меморіальний ордер № 12 «зведення накопичуваль-
них відомостей про витрачання продуктів харчування» – 
під час списання продуктів харчування;

− мемoріальний oрдер № 13 «накoпичувальна 
відoмість витрачання вирoбничих матеріалів» – для 
відoбраження вибуття решти запаcів (медикаментiв, 
будiвельних матерiалів, палива, запчаcтин тощо) [1].

Порядoк визначення первiсної вартoсті запаcів 
залежнo вiд спосoбу надхoдження наведенo в табл. 2.

вартo зазначити, щo бухгалтерcький облiк запаcів 
у разi їх вибуття (cписання) пoлягає у збiльшенні cуми 
витрат i зменшеннi вартoсті матерiальних цiнностей на 
cубрахунках 1511–1518, 1713–1714, 1811–1812, 1814–
1816. в oбліковій пoлітиці бухгалтер прoписує для кож-
ного виду матерiальних цiнностей метoд йогo oцінки 
у разi вибуття. Якщo матерiальні цiнності oднакoвогo 
призначення й з аналогiчними умoвами викориcтання, 
в oблiковій пoлітиці уcтанови для них пoтрібно визначити 
oдин iз трьoх метoдів на вибiр:

− cобівартості перших за часoм надхoдження запаcів 
(ФіФо);

− середньoзваженої cобівартості;
− ідентифiкованої сoбівартості відповiдної oдиниці 

запасів.
на вiдміну вiд гoспрозрахункових пiдприємств 

у бюджетних уcтановах пiд чаc викориcтання запаcів 
їхня вартіcть не вiдноситься дo сoбівартості пoслуг чи 
дiяльності уcтанови, а cписується на видатки кoшторису 
за вiдповідним кoдом еконoмічної класифiкації видаткiв 

(кекв). на данoму етапi виникає прoблема визначення 
правильнoго кoду екoномічної клаcифікації видаткiв.

висновки. отже, успішне виконання завдань, що сто-
ять перед обліком, можливе лише за умови правильної 
організації первинного обліку, тобто оформлення доку-
ментами різних господарських операцій із метою одер-
жання початкових (первинних) даних. удосконалення 
організації обліку запасів, посилення його контрольних 
функцій над господарською та фінансовою діяльністю 
бюджетних організацій є основою дотримання фінансово-
бюджетної дисципліни. висока якість облікової інфор-
мації створює умови для ефективної реалізації всіх без 
винятку функцій управління.

Правильна класифікація запасів на першій стадії над-
ходження в установу та відображення їх в обліку мають 
сприяти дотриманню вимог законодавства до ведення 
бухгалтерського обліку та відображення їх у звітності.

Модернізація обліку в державному секторі, зокрема 
стосовно обліку запасів, наближує вітчизняну облікову 
діяльність до міжнародних стандартів, що дає змогу ство-
рювати більш результативне інформаційне забезпечення 
для управління державними фінансами.

сьогодні діяльність бюджетних установ регулюється 
великою кількістю законодавчих та нормативно-правових 
актів. Як показує практика, в україні відбуваються досить 
часті зміни в законодавстві, що тягне за собою можливі 
помилки в операціях із запасами. на нашу думку, система 
внутрішнього контролю може допомогти запобігти здій-
сненню масштабних помилок під час обліку запасів.
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осоБенности учета Запасов в БЮджетнЫХ учреждениЯХ
аннотация. запасы занимают доминирующую позицию в структуре расходов бюджетных учреждений, их учет 

и оценка влияют на результаты деятельности учреждения и на раскрытие информации о его финансовом состоянии, 
поэтому в условиях законодательных изменений организация их учета является достаточно важным вопросом. в ста-
тье рассмотрены вопросы сущности запасов, основные аспекты составляющих их элементов. исследована имеющаяся 
методика учета запасов, определенная национальным положениями (стандартами) бухгалтерского учета в государ-
ственном секторе (далее – нП(с)Бугс). рассмотрены современные проблемы организации учета и контроля запасов 
в учреждениях, содержащихся за счет государственного бюджета. осуществлено теоретическое обобщение и обоснова-
ние учета, контроля эффективности использования запасов, также предложены пути по совершенствованию контроля 
запасов в бюджетных учреждениях. учетно-бухгалтерская информация об учете запасов играет особенно важную роль 
в процессе принятия решений, касающихся развития субъектов государственного сектора.

ключевые слова: бюджетные учреждения, запасы, бухгалтерский учет, первоначальная стоимость, оценка, счета.

FEATURES OF RESOURCE ACCOUNTING IN BUDGETARY INSTITUTIONS
Summary. Inventories occupy a dominant position in the structure of expenditures of budgetary institutions, their account-

ing and evaluation affect the performance of the institution and the disclosure of its financial position. Therefore, in the context 
of legislative changes, the organization of their accounting is a rather important issue. The article deals with the nature of stocks, 
the main aspects of their constituent elements. The available inventory accounting method defined by National Public Sector Ac-
counting Standards (Standards) (hereinafter referred to as BODS) is examined. The modern problems of organization of the ac-
counting and control of stocks in the institutions which are kept at the expense of the state budget are considered. The theoretical 
generalization and justification of accounting, control of the efficiency of the use of inventories are carried out, as well as ways 
to improve the control of the inventories in budgetary institutions. Inventory accounting plays a particularly important role in 
decision-making regarding the development of public sector entities. With the introduction of NPP (C) BODS in Ukraine since 
January 1, 2015 changes in the accounting system in budgetary institutions have been taking place. NPPs (C) BODS regulate 
the accounting for different objects and mainly meet international standards. As a result of the reform of accounting, a number 
of significant changes have been made that will significantly affect the disclosure of accounting information. New approaches to 
the organization and management of accounting include its restructuring on the basis of new principles, procedures and methods 
that are reflected in accounting policies and are used to prepare financial statements. No budget institution can function properly 
without stock. In the context of limited financial resources, its task is to spend money rationally on their acquisition and to use 
it effectively in work. Tasks are designed to perform inventory ACCOUNTING. Unlike self-financing enterprises, in budgetary 
institutions, when using inventories, their cost does not relate to the cost of the institution's services or activities, but is written 
off to the cost estimates of the relevant Economic Classification of Expenditure (EQF) code.

Key words: budgetary institutions, stocks, accounting, initial cost, valuation, accounts.
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управліннЯ МаркетинговиМи стратегічниМи ріШеннЯМи  
аграрниХ підприЄМств За реЗультатаМи проведеного  

Матричного аналіЗу асортиМенту

анотація. у статті досліджено питання управління маркетинговими стратегічними рішеннями аграрних підпри-
ємств із використанням результатів проведеного матричного аналізу асортименту. зазначено, що головне завдання 
аграрних підприємств у ринкових умовах господарювання – підвищення конкурентоспроможності й ефективності ді-
яльності. для забезпечення ефективного використання та впровадження маркетингових стратегій діяльності аграрним 
підприємствам необхідно використовувати матричні методи для аналізу асортименту. використано авс-аналіз, Бкг-
аналіз та аналіз матриці ансоффа. автор розробляв стратегічні рішення з використанням наведених вище матриць для 
аграрних підприємств сумської області. констатовано, що розроблення стратегії діяльності аграрного підприємства є 
її вагомим інструментом для утримання провідних позицій на ринку в умовах  непередбачуваності змін зовнішнього 
середовища та зростаючого числа конкурентів.

ключові слова: маркетинг, маркетингова стратегія, маркетингове управління, асортимент, аграрне підприємство.
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вступ та постановка проблеми. розроблення страте-
гічних рішень перспектив розвитку аграрних підприємств 
у комплексі не може не звернути особливу увагу на процес 
управління асортиментом підприємства та його товарну 
політику. сьогодні глобальних масштабів набувають 
зміни в техніці, зростання конкурентної боротьби та зміц-
нення конкурентних позицій вітчизняних підприємств як 
на національному, так і міжнародному ринку, саме тому 
аграрним підприємствам для ефективного стратегічного 
розвитку необхідно передусім розробляти чіткі страте-
гічні рішення для товарної політики та асортименту.

аналіз останніх досліджень і публікацій. у науко-
вих публікаціях л.в. Балабанової, о.Ю. Біленького, 
л.а. злупко, о.і. Марченко, М. саллівана, в. снегірьової 
розглянуто теоретичні особливості управління асорти-
ментом та його формуванням. але саме питання поєд-
нання стратегічного планування на основі формування 
асортименту продукції аграрних підприємств у наведених 
авторів відсутнє.

Метою даної роботи є дослідження практичного вико-
ристання матричних методів аналізу асортименту аграр-
них підприємств для розроблення стратегічних рішень 
щодо управління маркетинговою діяльністю.

результати дослідження.
у сучасних умовах розвитку економіки україни стра-

тегічний аналіз бізнес-середовища аграрних підприємств 
набуває вагомого значення для забезпечення їхньої конку-
рентоспроможності й ефективного розвитку.

головне завдання аграрних підприємств у ринкових 
умовах господарювання – підвищення конкурентоспро-
можності й ефективності діяльності, що є передумовою 
їхнього стратегічного розвитку. це можливо за умови: 
швидкої адаптації сільськогосподарських товаровиробни-
ків до змін зовнішнього середовища; вчасного виявлення 
і підтримки власних конкурентних переваг; реалізації 
інноваційної моделі розвитку; оптимізації інвестиційного 
забезпечення та раціонального їх розподілу між видами 
діяльності. для забезпечення ефективного використання 
та впровадження наведених вище умов кожному аграр-
ному підприємству необхідно проводити дослідження 
ринку та на основі даних досліджень розробляти стратегії 
маркетингового розвитку власної діяльності.

за даними департаменту агропромислового розви-
тку сумської області, станом на 2019 р. в області працює 
1 031 агроформування. найбільшу кількість у структурі 
агроформувань області займають фермерські господарства, 
їх налічується 652, або 63,24% у загальній структурі агро-

формувань. найменшу кількість формувань становлять 
публічні акціонерні товариства – два товариства, або 0,19% 
у загальній структурі агроформувань. у сумській області 
налічується 258 товариств з обмеженою відповідальністю, 
що становить 25,02% загальної питомої ваги аграрних під-
приємств; 85 приватних підприємств, або 8,24% загальної 
питомої ваги аграрних підприємств; дев’ять підприємств 
державної форми власності та дев’ять підприємств з іншою 
формою власності (0,87% загальної питомої ваги аграрних 
підприємств); вісім приватних підприємств та вісім сіль-
ськогосподарських виробничих кооперативів (по 0,78% 
загальної питомої ваги аграрних підприємств). така струк-
тура агроформувань в області зумовлена масовим проце-
сом роздержавлення аграрних підприємств у минулому та 
переходом до найбільш популярної форми ведення сіль-
ськогосподарської діяльності у світі – фермерства [6].

для поглибленого аналізу ефективності економічної 
та маркетингової діяльності аграрних підприємств різ-
них форм господарювання, які розташовані в найбіль-
ших районах сумської області, вибрано такі: Приватна 
агрофірма «колос» Білопільського району, сільсько-
господарське товариство «вікторія» краснопільського 
району, тов «хлібодар» сумського району, ПП «кар-
пенко» Путивльського району, Прат «радгосп Шевчен-
ківський» конотопського району, тов «вітчизна» Бурин-
ського району, стов «Перемога» лебединського району, 
Прат «сад» охтирського району, виробничий сільсько-
господарський кооператив «зоря» роменського району.

аналіз рівня спеціалізації аграрних підприємств дає 
змогу виявити залежність між домінуючими галузями аграр-
них підприємств, економічними показниками та головними 
напрямами стратегічного розвитку таких підприємств.

результати аналізу спеціалізації сільськогосподар-
ських підприємств, що вибрані для дослідження, пред-
ставлено в табл. 1 [6].

аналіз спеціалізації досліджуваних підприємств свід-
чить, що підприємства сумської області мають переважно 
зернову спеціалізацію та вирощують сою і соняшник, 
оскільки саме ці культури є найбільш рентабельними. 
частина аналізованих підприємств займається також 
молочним скотарством.

авс-матриця (авс-аналіз) – це один із ключових 
аналізів, який розподіляє асортимент будь-якого підпри-
ємства або галузі, ранжуючи його за ступенем важливості 
для продажів.

Методика заснована на принципі, який ще в 1897 р. 
сформулював італійський економіст вільфредо Парето 

таблиця 1
визначення напрямів спеціалізації досліджуваних аграрних підприємств сумської області

аграрне підприємство площа, га спеціалізація
Приватна агрофірма «колос» 788,00 зерновий напрям (33,72%) із розвиненим молочним скотарством (36,21%)
сільськогосподарське  
товариство «вікторія» 105,00 зернова спеціалізація: вирощування зернових культур (54,06%), вирощування 

бобів сої (11,91%) та насіння соняшнику (18,16%)

тов «хлібодар» 1003,38 зернова спеціалізація: вирощування зернових культур (57,65%), вирощування 
бобів сої (12,25%) та насіння соняшнику (20,14%)

ПП «карпенко» 779,00 Молочне скотарство (62,39%) із розвиненим зерновим напрямом (24,20%)

Прат «радгосп  
Шевченківський» 3909,00

зернова спеціалізація: вирощування зернових культур (25,71%), вирощування 
бобів сої (10,75%), насіння ріпаку й кользи (11,35%) та насіння соняшнику 
(13,86%) із розвиненим молочним скотарством (28,99%)

тов «вітчизна» 4949,00 зерновий напрям (48,38%) із розвиненим молочним скотарством (27,36%)
стов «Перемога» 1829,37 зерновий напрям спеціалізації (71,96%)

Прат «сад» 1350,00 зерновий напрям спеціалізації (49,54%) та вирощування соняшнику (23,00%) 
і сої (16,43%)

виробничий сільськогоспо-
дарський кооператив «зоря» 1907,73 зерновий напрям (33,31%) із розвиненим тваринництвом (30,53%)
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таблиця 2
Маркетингові параметри асортименту досліджуваних аграрних підприємств сумської області

аграрне підприємство Широта асортименту глибина асортименту
Приватна агрофірма 
«колос»

Продукція рослинництва Пшениця озима. кукурудза на зерно. Боби сої. насіння соняшнику
Продукція тваринництва врх. Молоко

сільськогосподарське  
товариство «вікторія»

Продукція рослинництва Пшениця озима. кукурудза на зерно. Ячмінь. овес. гречка. 
культури зернобобові. Боби сої. насіння соняшнику

Продукція тваринництва врх. свині. Молоко

тов «хлібодар» Продукція рослинництва Пшениця озима. кукурудза на зерно. Боби сої. насіння соняшнику
Продукція тваринництва врх. Молоко

ПП «карпенко» Продукція рослинництва Пшениця озима. кукурудза на зерно. Ячмінь. овес. Боби сої. 
насіння соняшнику

Продукція тваринництва врх. Молоко

Прат «радгосп  
Шевченківський»

Продукція рослинництва Пшениця озима. кукурудза на зерно. Ячмінь. Боби сої.  
насіння ріпаку й кользи. насіння соняшнику

Продукція тваринництва врх. свині. Молоко

тов «вітчизна» Продукція рослинництва Пшениця озима. кукурудза на зерно. гречка. Боби сої. насіння 
соняшнику

Продукція тваринництва врх. Молоко

стов «Перемога» Продукція рослинництва Пшениця озима. кукурудза на зерно. Боби сої. насіння соняшнику
Продукція тваринництва свині

Прат «сад» Продукція рослинництва
Пшениця озима. кукурудза на зерно. Ячмінь. гречка. 

культури зернобобові. Боби сої. насіння соняшнику. картопля. 
культури овочеві. культури плодові та ягідні

Продукція тваринництва врх. Молоко. Мед

виробничий сільськогоспо-
дарський кооператив «зоря»

Продукція рослинництва Пшениця озима. кукурудза на зерно. Ячмінь. овес.  
жито. Боби сої. насіння соняшнику

Продукція тваринництва врх. свині. Молоко

(принцип 20/80). у найбільш загальному вигляді він форму-
люється так: 20% зусиль дають 80% результату. у нашому 
разі: 20% асортименту дають 80% виторгу або прибутку.

ABC-аналіз асортименту дає змогу розбити великий 
асортимент товарів на три групи, що мають різний вплив 
на загальний результат (обсяг продажів). іншими сло-
вами, ABC-аналіз дає змогу:

− виділити позиції, які додають найбільший внесок 
у сумарний результат;

− аналізувати три групи замість великого списку;
− повторити процедуру в межах окремо взятої групи.
Під час проведення ABC-аналізу асортимент розділя-

ють на три основні групи:
– група а – продукція з найбільшим обсягом продажів;
– група B – продукція з помірним обсягом продажів;
– група C – продукція з низьким обсягом продажів  

[3, c. 26; 7].
Перш ніж проводити ABC-аналіз, необхідно проана-

лізувати параметри асортименту досліджуваних підпри-
ємств, адже оптимальний товарний асортимент є для 
кожного аграрного підприємства індивідуальним і має 
достатньо значний вплив на формування маркетинго-
вої стратегії діяльності підприємства у розрізі стратегії 
управління асортиментом.

за допомогою даних табл. 2 проаналізовано широту 
та глибину асортименту аграрних підприємств сумської 
області [6].

Провівши аналіз таблиці, можна констатувати, що 
асортимент у досліджуваних аграрних підприємствах 
сумської області є майже одноманітним і складається 
переважно із зернових та зернобобових культур, бобів сої, 
насіння соняшнику, вирощування врх та свиней і молока.

найбільш глибокий асортимент серед підприємств, 
що досліджуються, має Прат «сад», де глибина по про-
дукції рослинництва становить 10, а глибина по продукції 
тваринництва – 3. найменш глибокий асортимент мають 

Приватна агрофірма «колос» та тов «хлібодар», де 
глибина асортименту по продукції рослинництва стано-
вить 4, а глибина по продукції тваринництва – 2.

автором проведено ABC-аналіз вибраних підпри-
ємств сумської області відповідно до обсягів виручки 
від реалізації сільськогосподарської продукції. даний вид 
аналізу проводиться для розроблення стратегії з опти-
мізації товарного асортименту аграрних підприємств 
сумської області, які вибрано для дослідження. зведену 
інформацію представлено нижче (табл. 3).

Провівши авс-аналіз асортименту аграрних підпри-
ємств залежно від чистого доходу (виручки) від реалізації, 
можна зробити висновок, що продукція, яку виробляють 
досліджувані підприємства, переважно входять до групи 
в та групи с.

Боби сої, велика рогата худоба та свині в усіх аграрних 
підприємствах у структурі асортименту входять до групи 
с, а культури зернові та зернобобові входять здебільшого 
до групи а та групи в.

стратегічні рішення для кожної з груп сільськогоспо-
дарської продукції такі:

– група «а» – підтримувати наявний обсяг виробни-
цтва та реалізації для отримання стабільних прибутків;

– група «в» – вкласти інвестиції для поступового 
переведення до групи «а»;

– група «с» – замінити продукцію даної групи на 
нову, більш прибуткову та прогресивну.

Матриця Бкг (Бостонської консалтингової групи) – це 
матриця, яку використовують для планування маркетингу 
та проведення стратегічного аналізу. вона базується 
на порівнянні двох показників: відносної частки ринку 
(відношення між часткою ринку, яку займає кожний вид 
продукції, і загальним обсягом ринку, на якому вона 
представлена) та темпів зростання ринку (річний темп 
зростання продукції даної галузі, можливість подальшого 
розширення ринку).



118

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 28, частина 2 • 2019

Матриця Бкг, таким чином, визначає чотири основні пози-
ції, в яких може перебувати продукція (квадранти матриці), 
які отримали загальновизнані нині маркетингові назви:

– знак питання («важкі діти») – високий темп зрос-
тання, низька частка ринку;

– «зірка» – високий темп зростання, висока частка ринку;
– «дійна корова» – низький темп зростання, висока 

частка ринку;
– «собака» – низький темп зростання, низька частка 

ринку [2, c. 35; 4, c. 211].
автором проведено аналіз із використанням матриці Бкг 

вибраних підприємств сумської області. зведену інформа-
цію щодо проведеного аналізу представлено в табл. 4.

для наявних категорій матриці Бкг автором запропо-
новано такі стратегічні рішення:

1) для категорії «дійних корів»:
– маркетингова стратегія – стратегія широкого про-

никнення;
– виробнича стратегія – орієнтація на повне викорис-

тання виробничого потенціалу;
– фінансова стратегія – або отримання максимальної 

вигоди, або зниження цін, або стратегія збору урожаю;
– загальна стратегія – або імітаційна, що передба-

чає придбання та адаптацію нової техніки та технології 
виробництва, що дасть змогу зменшити витрати на вироб-
ництво чи вдосконалити (поліпшити) продукцію, а також 

таблиця 3
Зведена інформація авс-аналізу аграрних підприємств
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культури овочеві - - - - - - - с -
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велика рогата худоба с с с с с с - с с
свині - с - - с - с - с
Молоко а с с в а в - с с
Мед - - - - - - - с -

таблиця 4
Зведена інформація аналізу матриць Бкг аграрних підприємств
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Боби сої дійні 
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корови
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підвищення якості та вдосконалення існуючої продукції 
шляхом придбання ліцензій із мінімальними витратами 
на власні нддкр, або традиційна, що передбачає під-
вищення якості та вдосконалення форм обслуговування 
високорентабельної продукції;

2) для категорії «собак»:
– маркетингова стратегія – або стратегія вибіркового 

проникнення, або стратегія пасивного маркетингу;
– виробнича стратегія – або орієнтація на суттєві 

зміни технології, або орієнтація на мінімальний попит;
– фінансова стратегія – або деінвестування, або міні-

мізація витрат;
– загальна стратегія – або опортуністична, що перед-

бачає підвищення якості продукції іі покоління, що не 
потребує високих витрат і реалізацію мінімальних стра-
тегічних змін в інноваційному розвитку, або стратегія 
диференціації, яка є способом завоювання конкурентних 
переваг шляхом збільшення споживчих якостей товару 
порівняно з тими, якими володіє конкурент, або страте-
гія «лідерство за витратами», що спрямована на зниження 
витрат по всьому ланцюгу цінностей підприємства, на 
всіх етапах та напрямах його виробництва та обігу.

згідно з моделлю, яку запропонував і. ансофф, існу-
ють чотири альтернативні стратегії росту бізнесу, спрямо-
вані на реалізацію маркетингових цілей. вибір маркетин-
гової стратегії, мета якої – збільшення обсягів продажу, 
ринкової частки та прибутку, залежить від того, який 
товар виготовляється – новий у товарній номенклатурі 
підприємства чи наявний (старий, який підприємство вже 
виготовляє і продає), та від ринку наявного, тобто такого, 
на якому підприємство вже діє, чи нового для цього під-
приємства ринку:

– стратегія глибокого проникнення на ринок;

– стратегія розвитку ринку;
– стратегія розвитку товару;
– стратегія диверсифікації [1, c. 103; 5, c. 120].
дана матриця допомагає аграрним підприємствам 

знайти перспективні стратегії для подальшого розви-
тку. на основі проведених досліджень нами побудовано 
матрицю ансоффа для аграрних підприємств сумської 
області у цілому (табл. 5).

відповідно до складеної матриці, кожне аграрне під-
приємство сумської області залежно від особливості 
своєї діяльності може вибрати найприйнятніший страте-
гічний напрям для розвитку.

висновки. згідно з проведеним дослідженням, авто-
ром запропоновано такі стратегічні рішення для підви-
щення ефективності розвитку маркетингової діяльності 
аграрних підприємств сумської області:

– на основі авс-аналізу – для продукції групи 
а аграрним підприємствам необхідна стратегія підтри-
мування наявного рівня реалізації, для продукції групи 
в – підсилення та майбутнє переведення до групи а, для 
продукції групи с – повне вилучення та заміна або під-
силення для переводу до групи в;

– на основі аналізу матриці Бкг – використання 
у комплексі маркетингової, фінансової, виробничої та 
загальної стратегій для кожної з груп сільськогосподар-
ської продукції;

– на основі матриці розвитку ансоффа – вибір із 
зазначеного переліку найприйнятнішої стратегії розвитку 
для кожного аграрного підприємства.

у цілому розроблення стратегії діяльності аграрного 
підприємства є її вагомим інструментом для утримання про-
відних позицій на ринку в умовах непередбачуваності змін 
зовнішнього середовища та зростаючого числа конкурентів.

таблиця 5
Матриця ансоффа для аграрних підприємств сумської області
товари існуючі товари нові

ринки 
існуючі

1. стимулювання збуту постійних покупців шля-
хом застосування системи знижок
2. активізація рекламної діяльності

1. застосування нових технологій виробництва
2. розширення асортименту
3. розроблення та використання органічно чистої упаковки

ринки 
нові

1. вихід на ринки сусідніх областей
2. створення власної ефективної збутової мережі

1. виробництво органічної продукції
2. виробництво готової переробленої продукції (консерви, сири 
та молочні продукти, олія, масло, макаронні вироби та ін.)
3. розширення виробництва конопляної продукції

список використаних джерел:
1. Балабанова л.в. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід. донецьк : дон-

дует. 2006. 294 с.
2. Біленький о.Ю. вдосконалення системи управління асортиментом продукції: напрями та результативність. Вісник ОНУ 

імені І.І. Мечникова. 2013. вип. 1/1. с. 31–37.
3. громовик Б.П. управление товарным ассортиментом предприятия с помощью авс и XYZ-анализа. Аптека. 2003. 

№ 6(377). с. 25–30.
4. злупко л.а. Формування товарного асортименту – засіб підвищення ефективності товарної політики. Науковий вісник 

НТЛУ України. 2012. вип. 22.4. с. 211.
5. Марченко о.і. асортимент продукції підприємства як важливий фактор зростання прибутку. Формування ринкових від-

носин України. 2006. № 8(63). с. 119–122.
6. регіони україни 2018 : статистичний збірник / державна служба статистики україни. київ, 2019. 630 с.
7. троян а.в. особливості асортиментної політики підприємства в сучасних умовах господарювання. URL :  

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2708 (дата звернення: 23.11.2019).

References:
1. Balabanova L.V. (2006) Marketynhove upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv: stratehichnyi pidkhid [Marketing 

management of enterprise competitiveness: a strategic approach]. Donetsk: DonDUET (in Ukrainian).
2. Bilenkyi O.Yu. (2013) Vdoskonalennia systemy upravlinnia asortymentom produktsii: napriamy ta rezultatyvnist [Improvement 

of the product range management system: directions and efficiency]. Visnyk ONU imeni I.I. Mechnykova. Vol. 1/1. pp. 31–37.
3. Gromovik B.P. (2003) Upravlenie tovarnym assortimentom predpriyatiya s pomoshch'yu AVS i XYZ-analiza [Managing the com-

pany's product range using ABC and XYZ analysis]. Ezhenedel'nik apteka. Vol. 6(377). pp. 25–30.



120

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 28, частина 2 • 2019

4. Zlupko L.A. (2012) Formuvannia tovarnoho asortymentu – zasib pidvyshchennia efektyvnosti tovarnoi polityky [The formation 
of the product range – a means of improving the effectiveness of commodity policies]. Naukovyi visnyk NTLU Ukrainy, Vol. 22.4 
р. 211.

5. Marchenko O.I. (2006) Asortyment produktsii pidpryiemstva yak vazhlyvyi faktor zrostannia prybutku [Product range of the 
enterprise as an important factor of profit growth]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn Ukrainy. Vol. 8 (63). pp. 119–122.

6. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2019) Rehiony Ukrainy 2018: statystychnyi zbirnyk [Regions of Ukraine 2018: Statistical 
Yearbook]. Kyiv.

7. Troian A.V. Osoblyvosti asortymentnoi polityky pidpryiemstva v suchasnykh umovakh hospodariuvannia [Features of the 
assortment policy of the enterprise in modern conditions of management]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/ 
?op=1&z=2708 (accessed 23 November 2019).

управление МаркетинговЫМи стратегическиМи реШениЯМи  
аграрнЫХ предприЯтий по реЗультатаМ 

 проведенного Матричного аналиЗа ассортиМента
аннотация. в статье исследованы вопросы управления маркетинговыми стратегическими решениями аграрных 

предприятий с использованием результатов проведенного матричного анализа ассортимента. отмечено, что главная 
задача аграрных предприятий в рыночных условиях хозяйствования –повышение конкурентоспособности и эффектив-
ности деятельности. для обеспечения эффективного использования и внедрения маркетинговых стратегий деятель-
ности аграрным предприятиям необходимо использовать матричные методы для анализа ассортимента. использованы 
авс-анализ, Бкг-анализ и анализ матрицы ансоффа. автор разрабатывал стратегические решения с использованием 
приведенных выше матриц для аграрных предприятий сумской области. констатировано, что разработка стратегии де-
ятельности аграрного предприятия является ее весомым инструментом для удержания лидирующих позиций на рынке 
в условиях непредсказуемости изменений внешней среды и растущего числа конкурентов.

ключевые слова: маркетинг, маркетинговая стратегия, маркетинговое управление, ассортимент, аграрное предприятие.

MANAGEMENT OF MARKETING STRATEGIC DECISIONS FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES 
BASED ON THE RESULTS OF THE MATRIX ANALYSIS OF THE ASSORTMENT

Summary. The article explores the issues of management of marketing strategic decisions of agrarian enterprises using the 
results of the conducted matrix analysis of the assortment. The author stated that the main task of agrarian enterprises in market 
system of management is to increase competitiveness and efficiency of activity. To ensure the effective use and implementation 
of marketing strategies for agricultural enterprises, it is necessary to use matrix methods to analyze the assortment of the enter-
prise. In the article the author used ABC analysis, BCG analysis and Ansoff matrix analysis for creating marketing strategies 
and decisions. The author developed strategic solutions for agricultural enterprises of Sumy region. When conducting a survey 
of the general state of the region it is determined that as of 2019 there are 1031 agricultural enterprises in the region. The larg-
est number in the structure of agricultural formations of the region is occupied by farms. Basically, agricultural enterprises in 
Sumy region have grain specialization and grow soybeans and sunflowers, as these crops are the most profitable. According to 
the research, the author suggested the following strategic solutions for improving the effectiveness of marketing activities of 
agricultural enterprises of Sumy region: based on ABC analysis - for products of group A, agricultural enterprises need a strat-
egy of maintaining the existing level of sales, for products of group B - enhancement and future transfer to group A, for group 
C products - complete removal and replacement or reinforcement for transfer to group B; based on the analysis of the BCG 
matrix - agricultural enterprises need to use in the complex of marketing, financial, production and overall strategy for each of 
the agricultural product groups; based on Ansoff's development matrix - agricultural enterprises need to select from the list the 
most appropriate development strategy for each agricultural enterprise. The article stated that the development of marketing 
strategies for agricultural enterprises is an important tool for maintaining a leading position in the market in the conditions of 
unpredictable changes in the environment and growing number of competitors.

Key words: marketing, marketing strategy, marketing management, assortment, agricultural enterprise.
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МеХаніЗМ державного регулЮваннЯ криЗовиХ ЯвиЩ  
БанківськоЇ галуЗі в уМоваХ глоБальниХ викликів

у роботі оцінено механізм державного антикризового регулювання банківського сектору україни, оскільки потря-
сіння в банківській сфері, різкі зміни зовнішніх і внутрішніх умов діяльності банківської системи, що призвели до 
паралізації платіжної системи, коливань курсу національної валюти, загострення політичних обставин, вказували на 
розгортання банківської кризи у 2014–2017 рр., унаслідок чого банківський сектор став неспроможним стабільно функ-
ціонувати та виконувати свої основні функції. здійснено оцінку зовнішніх та внутрішніх чинників та дисбалансів, що 
зумовили появу  банківської кризи, досліджено заходи з регулювання банківського сектору, що мали місце у  кризовий 
та посткризовий періоди, і окреслено завдання із забезпечення фінансової стабільності банківського сектору та держав-
ного  антикризового регулювання на найближчу перспективу. ключовим  завданням у механізмі державного антикризо-
вого регулювання в банківській системі авторами визначено недопущення появи кризових ситуацій шляхом здійснення 
постійної оцінки та завчасної діагностики ризиків через вироблення заходів відвернення або ефективної та швидкої 
локалізації й усунення негативних наслідків.

ключові слова: банківська криза, державне регулювання, антикризові заходи, банківська галузь, фінансова 
стабільність.

вступ та постановка проблеми. в останні роки намі-
тилася явна тенденція до прискорення економічної і полі-
тичної нестабільності на національному, регіональному 
та глобальному рівнях. Банківські системи, які поглина-
ють політичні, макроекономічні та інституційні ризики, 
знаходяться в найбільш несприятливому становищі на тлі 
зростаючих дисбалансів. Банківська система відображає 
фінансово-економічний стан країни і, безумовно, першою 
реагує як на відновлення економіки, так і на її неминуче 
зниження. водночас виникнення нестабільності в бан-
ківському секторі саме по собі призводить до негативних 
наслідків економічного розвитку. ці проблеми актуалізу-

ють застосування механізму антикризового регулювання 
банківського сектору економіки.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дженню аспектів антикризового державного регулю-
вання задля забезпечення стабільності банківської сис-
теми присвячено роботи науковців о. Барановського, 
а. гальчинського, і. лютого, с. ксьондза, с. науменко-
вої, л. Постебі, н. Шелудько та ін. Практичні проблеми 
застосування окремих методів регулювання банківської 
кризи висвітлено у працях о. Береславської, Ю. васи-
ленко, в. Міщенка, с. Шульги та ін. Питання антикри-
зового регулювання залишаються дуже актуальними, 
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потребують постійного аналізу та вдосконалення, а також 
створення підґрунтя для оцінювання ефективності заходів 
у середньостроковій та довгостроковій перспективах.

Метою даної роботи є дослідження причин та наслід-
ків кризових явищ у банківському секторі та надання 
поточної оцінки заходам антикризового державного регу-
лювання банківської системи україни.

результати дослідження.
Поширення кризи в економіці загрожує не тільки при-

бутковості банків, а й у цілому їх функціонуванню. осно-
вними причинами припинення діяльності банків є їхня 
нездатність нейтралізувати ризики в банківській системі, 
а також виконати свої зобов’язання, що пов’язано з від-
сутністю ресурсної бази. за інформацією нБу, протягом 
2014–2017 рр. загальна сума збитків, яку завдали неплато-
спроможні банки економіці країни, становить 158,4 млрд. 
грн. Процес виведення з ринку банківських установ нині 
триває та актуалізує питання посилення антикризового 
регулювання банківської системи.

державне антикризове регулювання відіграє важливу 
роль серед компонентів механізму державного регулю-
вання економіки, зокрема банківського сектору. його 
основне завдання – забезпечити фінансову стабільність, 
платоспроможність банків, дотримання всіх вимог і вико-
нання їхніх зобов’язань шляхом постійного моніторингу, 
контролю, запобігання існуючим і потенційним ризикам, 
подолання кризових явищ та їх мінімізації.

заходи, що активно застосовувалися регулятором 
у період 2014–2016 рр., передусім були спрямовані на 
вирішення таких завдань:

1. Підтримка ліквідності банківської системи шляхом 
надання кредитів рефінансування і лібералізації резерв-
них вимог.

2. Прямі заходи щодо зниження інфляції і девальвації 
національної валюти.

3. стабілізація ситуації на валютному ринку шляхом 
цілеспрямованих інтервенцій і обмежувальних заходів 
щодо валютних операцій.

4. стимулювання капіталізації банків шляхом при-
йняття відповідного рішення про збільшення мінімаль-
ного статутного капіталу новостворюваних банків до 
500 млн. грн з 01.07.2014 р і затвердження плану посту-
пового збільшення статутного капіталу діючих банків до 
мінімальної суми в 500 млн. грн за 10 років.

5. виведення проблемних і неплатоспроможних 
банків із ринку за рахунок збільшення капіталу і (або) 
реструктуризації, реорганізації банків за результатами 
діагностичного обстеження на вимогу нБу.

6. забезпечення довіри до банківської системи за раху-
нок збільшення фінансування Фонду гарантування вкладів.

7. Підвищення відповідальності власників і керівни-
цтва за банкрутство банків шляхом прийняття відповід-
ного законодавчого акта, що передбачає адміністративну, 
кримінальну та майнову відповідальність власників 
і інших осіб, пов’язаних із банком, за доведення банку до 
неплатоспроможності [1, c. 660; 3–7].

зважаючи на системний характер кризи та часові 
обмеження, нБу, насамперед, застосовував прямі методи 
антикризового регулювання. Проте фінансова підтримка 
банків, зокрема шляхом рефінансування нБу, зумовлю-
вала додаткові ризики: штучне подовження функціону-
вання нестійких банків, накопичення боргів та ризик 
утрати платоспроможності в майбутньому [2].

для підтримки ліквідності банків нБу запровадив 
додаткові спеціальні механізми:

– механізм оперативного підтримання ліквідності 
банків, які мають відплив депозитів фізичних осіб, шля-

хом проведення нБу позачергових тендерів строком до 
360 днів [3, c. 205];

– механізм надання банкам кредитів для збереження 
ліквідності строком до 360 днів на індивідуальній основі 
за умов скорочення на 2% обсягу вкладів клієнтів за 
останні п’ять робочих днів (раніше діяв до 28.05.2014) [4].

значну частку в обсягах кредитів рефінансування нБу 
становлять стабілізаційні кредити. так, у загальному обсязі 
кредитів, наданих нБу банкам на строк більше 30 кален-
дарних днів, частка стабілізаційних кредитів становила 
у 2014 р. 24,4%, у I півріччі 2015 р. – зросла до 69,9% [5].

накопичення заборгованості банків за кредитами нБу 
проходило в умовах триваючого вилучення депозитів та 
значної частки проблемних кредитів на балансах банків. 
тому обґрунтованим заходом стало затвердження умов 
реструктуризації боргів за кредитами рефінансування 
нБу, які передбачають докапіталізацію банків. згідно 
з Постановою Правління нБу від 25.09.2014 № 602 
«Про заходи щодо забезпечення повернення кредитів, 
наданих національним банком україни», нБу надано 
право прийняти рішення про зміну істотних умов нада-
ного кредиту рефінансування, переглянути їх строки та 
графіки погашення та застосовувати протягом дії кредит-
ного договору процедуру особливого режиму контролю 
над діяльністю банку і призначати куратора [6].

таким чином, сьогодні нБу наголошує, що на рефі-
нансування можуть розраховувати тільки платоспроможні 
банки, які мають достатній капітал або затверджену 
програму докапіталізації, прийнятну якісну заставу. 
При цьому забезпечується посилений контроль нБу 
через куратора, який відстежує цільове використання ста-
білізаційного рефінансування [7].

вирішення тимчасових труднощів банківської сис-
теми з ліквідністю не розв’язало проблем утрати фінансо-
вої стійкості банків. державним органам доводиться вдо-
сконалювати процедури виведення неплатоспроможних 
банків із ринку та фінансувати фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб (ФгвФо) задля забезпечення виплат від-
шкодувань вкладникам. за 2014 р. ФгвФо запровадив 
тимчасову адміністрацію та прийняв рішення про лікві-
дацію 33 банків, за перше півріччя 2015 р. запроваджено 
тимчасову адміністрацію ще у 18 банках [5].

із фінансових ресурсів Фонду в 2014 р. здійснено 
виплати гарантованої суми відшкодувань вкладникам 
банків у розмірі 8 459,5 млн. грн, що у сім разів пере-
вищували розмір виплат попереднього року. крім того, 
у 2014 р. Фондом витрачено 5 408,1 млн. грн як цільову 
позику для авансування виплат вкладникам банків протя-
гом дії тимчасової адміністрації [7].

Безпрецедентна кількість неплатоспроможних бан-
ків та обсяги їхньої заборгованості перед вкладниками 
спричинили дефіцит ліквідності Фонду. виплати від-
шкодувань здійснювалися за рахунок коштів, залучених 
у вигляді кредитів нБу та випуску овдП в обмін на век-
селі Фонду. таким чином, у 2014 р. Фондом залучено від 
держави коштів на суму 20 315,1 млн. грн, що становило 
83% від загальної суми фінансування. державний бюджет 
україни на 2015 р. також передбачав фінансування Фонду 
в розмірі 20 млрд. грн [8].

Процес «очищення» банківської системи, який харак-
теризувався масовою ліквідацією банків, величезними 
сумами компенсації тисячам вкладників, значними обся-
гами проблемних активів, потребував негайної реформи 
системи гарантування вкладів, зокрема для посилення 
ролі і повноважень Фонду як тимчасового адміністратора 
та ліквідатора. у цьому аспекті необхідно відзначити два 
термінові законодавчих акти, прийняті протягом 2015 р. 
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Прийняття закону україни № 218-VIII від 02.03.2015 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів україни 
щодо відповідальності осіб, пов’язаних із банком» мало 
позитивну дію. у рамках законодавчих змін Фонду було 
надано право вимагати компенсацію за шкоду, заподіяну 
неспроможним банком пов’язаним особам, дії чи бездіяль-
ність яких спричинили заподіяння банком збитків, а також 
тим, хто отримав майновий дохід як результат. на практиці 
на підставі заяв, поданих Фондом, на початку липня 2015 р. 
було порушено 326 кримінальних справ про банкрутство 
банків-банкрутів на загальну суму 64 млрд. грн [9].

другим законодавчим рішенням став закон україни 
від 16.07.2015 № 629-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів україни щодо вдосконалення системи 
гарантування вкладів фізичних осіб та виведення непла-
тоспроможних банків із ринку» [10, с. 762].

дані законодавчі зміни вводилися поетапно та були 
спрямовані на розширення повноважень Фонду та під-
вищення ефективності управління майном банків, при-
скорення процедур тимчасової адміністрації та ліквіда-
ції банків, а також на забезпечення швидкого доступу 
до вкладів у разі визнання банків неплатоспроможними. 
суттєвим нововведенням закону є включення до пере-
ліку суб’єктів, на яких поширюється гарантування бан-
ківських вкладів, фізичних осіб – підприємців із 1 січня 
2017 р. таким чином, можна очікувати, що законодавчі 
зміни щодо вдосконалення системи гарантування бан-
ківських вкладів сприятимуть завершенню процесу очи-
щення банківської системи та її стабілізації, відновленню 
довіри вкладників до банків.

дослідження показників роботи банківської системи 
україни за період 2014–2017 рр. дає змогу виділити такі 
основні тенденції:

1. зменшення кількості банків (зі 180 банків у 2014 р. 
до 117 у 2015 р., до 82 у 2017 р. та до 77 установ станом на 
початок 2019 р.) у зв’язку з недостатнім рівнем капіталіза-
ції та ліквідності активів, а також під впливом активного 
втручання регулятора (позбавлення ліцензій неплатоспро-
можних банків) у функціонування банківської системи.

2. зменшення прибутковості роботи банків (у зв’язку 
з девальвацією національної валюти, збільшенням валют-
них зобов’язань, зменшенням чистих процентних доходів, 
ситуацією з «ПриватБанком» (збитки банківської системи 
у 2016 р. становили 159,4 млрд. грн).

3. Погіршення якості кредитних портфелів, збіль-
шення питомої ваги проблемних у зв’язку з неякісним 
управлінням кредитними ризиками (частка простроченої 
заборгованості помітно зросла до 30,6% у 2016 р., 57,3% – 
у 2017 р. та 54,54% – у 2018 р.).

4. Перегрупування структури власності, збільшення 
частки активів державних та системних банків [11; 7; 8].

таким чином, проблеми у банківській галузі в 2014–
2017 рр. спричинили такі зовнішні чинники, як військові 
дії у східному регіоні та анексія автономної республіки 
крим; зниження розвитку реального сектору економіки; 
посилення відтоку інвестицій; девальваційні процеси; 
зростання державного боргу та триваюча політична та 
економічна нестабільність.

разом із цим у банківській системі накопичилося 
багато внутрішніх дисбалансів, таких як: недоліки корпо-
ративного управління; низька якість ризик-менеджменту; 
доларизація банківських операцій; кредитування спорід-
нених осіб та інсайдерів; операції з відмивання та конвер-
тації коштів тощо [12, c. 15].

Під дією цих чинників банківська система україни 
стала вразливою, розділеною на нестійкі, проблемні та 
неплатоспроможні банки.

очищення банківської системи з початком кризи не 
давало можливості планувати та розвивати бізнес в укра-
їні, збільшувати інвестиційну привабливість країни та 
закласти передумови економічного відновлення.

сьогодні відновленню функціонування банківської 
системи сприяють завершення процесу виведення непла-
тоспроможних банків з ринку, поточна стабілізація на 
валютному ринку та поступове поліпшення інфляційної 
динаміки. Проте, зважаючи на комплексний характер 
кризи в країні, тривалість дії її зовнішніх та внутрішніх 
чинників, антикризове регулювання в банківській діяль-
ності повинно спрямовуватися на усунення власних гли-
бинних причин та дисбалансів. назрілими залишаються 
питання відновлення приросту ресурсної бази банків, 
скорочення частки проблемних кредитів у портфелях, 
контролю над використанням та погашенням кредитів 
рефінансування нБу, сприяння відповідальності власни-
ків та їхньої участі у фінансовій підтримці банків, забез-
печення вчасних виплат відшкодувань вкладникам банків, 
які виводяться з ринку.

однак забезпечення фінансової стабільності банків-
ського сектору та підвищення ефективності державного 
регулювання має включати реалізацію в короткостроковій 
перспективі таких завдань:

1. Прискорити повноцінне функціонування ради нБу 
на принципах, що відповідають передовим стандартам кор-
поративного управління, шляхом створення комітетів при 
раді з ризиків, аудиту, призначень, винагород і стратегії.

2. вивчити й реалізувати успішно апробований у кра-
їнах Єс досвід антикризових програм довгострокового 
рефінансування банків із залученням кредитних коштів, 
інвестицій та технічної допомоги міжнародних фінансо-
вих організацій (МФо).

3. встановити регуляторні стимули для відновлення 
кредитування реального сектору економіки, у тому числі 
для малих та середніх підприємств.

4. створити за прикладом країн Єс державні компанії 
з прийняття в управління проблемних активів від банків, 
що опинилися в кризовому стані; використовувати фіс-
кальні регулятори з метою розвантаження балансів банків 
для активізації кредитування реального сектору економіки.

5. реалізувати програму нарощування експортного 
потенціалу україни; посилення діяльності «укрексім-
банку» як спеціалізованої установи та створення системи 
експортних гарантій на базі цього банку або його дочір-
ньої установи, для стартового капіталу якої можна вико-
ристовувати інвестиції держави в закриті державні банки, 
частково – кошти кредиту МвФ.

висновки. таким чином, стан незадовільного дер-
жавного регулювання в банківській сфері у кризові 2014–
2017 рр. на перший план виводить питання вдосконалення 
наявних правил і підходів до побудови механізму держав-
ного регулювання банківської системи. на нашу думку, 
більш ефективна така структура державного регулювання, 
котра передбачає, по-перше, чітке розмежування банків-
ського регулювання, нагляду та контролю, по-друге, консолі-
дацію діяльності державних органів влади в системі загаль-
ного механізму з розподілом чітких зон відповідальності.

Більшість криз має однакову природу та передумови 
виникнення і полягає у значній дестабілізації всього 
банківського сектору або його частини, тому державне 
антикризове регулювання можна визначити як комплекс 
системних регулюючих дій органів державної влади, 
спрямованих на попередження, подолання кризи, усу-
нення її негативних наслідків у банківській діяльності 
з метою забезпечення стабільного функціонування бан-
ківської системи та економіки країни у цілому.
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основним завданням державного антикризового 
регулювання в банківській системі є недопущення 
появи кризових ситуацій, тобто здійснення постійної 
оцінки та контролю над сильними і слабкими сторо-
нами банківської системи країни з метою підвищення 

фінансової стабільності та зниження ймовірності її 
краху, а в крайньому випадку – завчасна діагностика 
ризиків та вироблення системи заходів відвернення чи 
ефективної і швидкої локалізації й усунення негативних  
наслідків.
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МеХаниЗМ государственного регулированиЯ криЗиснЫХ Явлений  
Банковской отрасли в условиЯХ глоБальнЫХ вЫЗовов

аннотация. в работе оценен механизм государственного антикризисного регулирования банковского сектора укра-
ины, поскольку потрясения в банковской сфере, резкие изменения внешних и внутренних условий деятельности бан-
ковской системы привели к парализации платежной системы, колебаниям курса национальной валюты, обострению 
политических обстоятельств и указывали на развертывание банковского кризиса в 2014–2017 гг., в результате чего 
банковский сектор стал несостоятельным стабильно функционировать и выполнять свои основные функции. авторами 
осуществлена оценка внешних и внутренних факторов и дисбалансов, которые обусловили появление банковского кри-
зиса. исследованы меры по регулированию банковского сектора, которые имели место в кризисный и посткризисный 
периоды и намечены задачи по обеспечению финансовой стабильности банковского сектора и государственного анти-
кризисного регулирования на ближайшую перспективу. 

ключевые слова: банковский кризис, государственное регулирование, антикризисные меры, банковская отрасль, 
финансовая стабильность.
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THE MECHANISM OF STATE REGULATION OF CRISIS IN THE BANKING INDUSTRY  
IN THE CONDITIONS OF GLOBAL CHALLENGES

Summary. The paper assesses the mechanism of state anti-crisis regulation of the banking sector of Ukraine, as shocks in 
the banking sector, sharp changes in the external and internal conditions of the banking system, which led to the paralysis of 
the payment system, fluctuations in the national currency, exacerbation of political circumstances indicated the deployment of 
the 2014 banking crisis. 2017, as a result of which the banking sector has become unable to function consistently and perform 
its core functions. Therefore, the authors evaluated the external and internal factors and imbalances that led to the emergence 
of the banking crisis, investigated measures to regulate the banking sector that took place in the crisis and post-crisis period 
and outlined the task of ensuring the financial stability of the banking sector and state anti-crisis regulation in the near future. 
The authors determine that the restoration of the banking system is facilitated primarily by the completion of the process of with-
drawal of insolvent banks from the market, the second - the current stabilization in the foreign exchange market and the gradual 
improvement of inflation dynamics. Given the complex nature of the crisis in the country, the duration of its external and internal 
factors, anti-crisis regulation in banking should be aimed at eliminating its own root causes and imbalances. The issues of restor-
ing the growth of banks' resource base, reducing the share of problem loans in portfolios, controlling the use and repayment of 
NBU refinancing loans, facilitating accountability of owners and their participation in the financial support of banks, ensuring 
timely repayment of repayable deposits to market depositors are still ripe. State anti-crisis regulation can be defined as a set of 
systemic regulatory actions of public authorities aimed at preventing, overcoming a crisis, eliminating its negative consequences 
in banking activities in order to ensure the stable functioning of the banking system and the economy of the country as a whole. 
The key task in the mechanism of state anti-crisis regulation in the banking system was identified by the authors: prevention 
of crisis situations by carrying out continuous assessment and early diagnosis of risks through the development of measures of 
deterrence or effective and rapid localization and elimination of negative consequences.

Key words: banking crisis, state regulation, anti-crisis measures, banking industry, financial stability.
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MODERN MARKETING TOOLS AND DETERMINANTS  
IN TERMS OF GLOBALIZATION

Summary. The paper analyzes the opportunities and challenges for organizations caused by globalization processes. The de-
terminants of the impact of globalization on transcultural communication are determined. New trends and problems in the con-
text of globalization are revealed. The article analyses the effectiveness of the use of marketing tools in the company's activities 
in the context of globalization, such as e-mail marketing, telemarketing, networks and online marketing, taking into account the 
influence of the cultural factor. Some regional differences, typical characteristics that must be taken into account when doing 
business in different countries are considered. A factor model of business success is proposed in accordance with the ranking 
of marketing tools. Recommendations have been developed to improve the effectiveness of the marketing strategy, taking into 
account the identified determinants.

Key words: Globalization, Global markets, Global marketing, Global marketing opportunities, Global marketing threats.

Introduction and problem statement. In the last two 
decades the world has gone through the process of global-
ization that causes an increase in economic, financial, social, 
cultural, political, market and environmental interdependence 
among nations. Business is also inevitably affected by this 
process of change towards more interdependence. Although 
it provides new opportunities to businesses, globalization also 
creates new challenges for them as a result of intense compe-
tition between companies around the world. Companies from 
developing countries are particularly at risk because the com-
modities they produce must meet the global market criteria, 
in particular in terms of price, quality and delivery standards. 
These global trends bring new challenges to the companies 
and they need to adapt, in order to be competitive.

Analysis of recent research and publications. A lot of 
researchers have noted the numerous and nuanced impacts of 
globalization on countries and companies around the world. 
Among them Acocella N.[1], Dicken P. [2], Faiola A. [4], 
George R. [5] and Hill C. [7], Martell L. [10], Oman C. [11], 
Porter M. [12], Sorrells K. [14] are distinguished. Global-
ization creates a specific context with direct implications on 
companies having positive and negative effects. According 
to Oman C., economists perceive globalization by removing 
barriers to international economic development. This opin-
ion suggests that globalization means an improvement in the 
reach of the economic ties between national economies, i. e. 
an increase in the movement of goods, labor force, resources 
and foreign direct investment, and the convergence of interna-
tional commodity markets [14, p. 53].

The author Lechner F. describes globalization as «an 
interdependence between countries and nations around the 

world, which has led to a massive reduction in transport and 
interaction costs and the elimination of artificial barriers to 
the flow of goods, resources, capital, information and people 
across boundaries». The consequence of these globalization 
processes is the convergence of economies, national states and 
technology, as well as the introduction of free market capital-
ism to nearly all countries around the world [9, p. 32].

According to Porter, the positive aspects of globalization 
relate to the possibility of acquiring inputs from anywhere, such 
as raw materials, capital and knowledge, then the spread of dif-
ferent activities abroad and the use of cheaper labor and capital, 
which helps to achieve competitive advantage [12, p. 156].

In fact, globalization provides faster access to new technol-
ogy, new skills, new markets, new financial outlets and, more 
than ever before, more potential prospects for future growth. 
Successful companies are taking advantage of these tremen-
dous prospects for globalization and are taking advantage of 
the patterns and activities that globalization provides. Such 
opportunities are the reason why more and more companies 
(not only large corporations, but also small and medium-sized 
enterprises) are seeking to have an international presence, 
even though they face pressing challenges. Globalization has 
affected and transformed the marketing industry, changing 
what it means to «grow» to include an international, multicul-
tural and multilingual customer base. Global companies are 
tasked with deciding whether to implement a global marketing 
strategy where a similar marketing message is delivered in each 
country or an international approach that is unique to each mar-
ket based on a cultural perspective and specific use of a product.

Several empirical studies [1–14] have been conducted to 
investigate how globalization actually affects the companies. 
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The literature review showed that there was enough informa-
tion about the e-mail marketing and telemarketing in separate. 
However, not much research on this specific direct marketing 
combination has been done earlier. It was good to understand 
the concepts fully and separately before combining them in 
any way. This helped to form a good research framework that 
was to be the base for the rest of the research.

The purpose of the paper is to analyse the factors of 
increasing the effectiveness of the existing marketing strat-
egy with the help of advanced company marketing tools in 
the context of globalization. According to the purpose there 
should be considered the next goals: to estimate the effect 
of globalization on processes of modern society; to analyse 
opportunities and challenges for organizations caused by glo-
balization progress; to examine the marketing tools in terms 
of globalization; to elaborate a business formula of success 
according to the new marketing tools.

Results of the research. Globalization is a progressing 
handle by which territorial economies, social orders, and soci-
eties have to be coordinated through a globe-spanning arrange 
of communication and exchange. The term is in some cases 
utilized to refer to integration of national economies into the 
worldwide economy. It is normally done through exchange, 
outside speculation, capital streams, relocation and the spread 
of innovation.

Globalization and the international economy have influ-
enced and changed the advertising industry, transforming 
what it means to «develop» to include an international, mul-
ticultural and multilingual customer base. The company is 
responsible for determining whether to adopt a global market-
ing plan where a particular promotional campaign is distrib-
uted in each country or a localized approach that is tailored to 
each region, depending on a cultural perspective and on the 
specific use of the brand.

There are probably four different marketing constituents 
that need to be considered if one analyses the extent of the 
marketing globalization. The standard «Four P’s» of market-
ing: product, price, place, and promotion, are all affected as 
a company moves through the five evolutionary phases to 
become a global company. Ultimately, at the global market-
ing level, a company trying to speak with one voice is faced 
with many challenges when creating a worldwide marketing 
plan. Unless a company holds the same position against its 
competition in all markets (market leader, low cost, etc.) it 
is impossible to launch identical marketing plans worldwide.

Global marketing advantages can be defined as increases 
in market, trade, investment potential and resource accessibil-
ity. Changes in the business environment enable companies 
to access new markets, relocate their operations, and exploit 
cheap resources around the world with lower costs [10].

It has become easier for companies to sell their products 
to different locations to gain benefits from location advantage 
since there are less trade barriers in today’s global market-
place. Companies are able to reach out and serve many new 
markets around the globe. Liberal movements of financial 
and human capital also facilitate their business transactions 
which has also become more efficient due to the globalization 
of technology. It also allows the marketer to not only reach 
consumers in a wide range of ways but enables them to offer a 
wide range of products and services. It includes, among other 
things, information management, public relations, customer 
service and sales. With the range of new technologies becom-
ing available all the time, this scope can only grow.

Global marketing provides vast opportunities for tech-
nology marketers to better understand prospective customers 
by collecting and sharing information from and about users. 
However, given the inherent privacy concerns, governments, 

industry groups and regulators have responded with a myriad 
of new and ever-changing rules, regulations and guidelines 
that present marketers with the challenge of understand-
ing what they can and cannot do, particularly when launch-
ing campaigns in new markets or running campaigns across 
multiple countries bound by different laws. Not surprisingly, 
the specifics of these regulations vary greatly from country 
to country. It is still more complicated to make matters, laws 
of jurisdictions often overlap, requiring marketers to simul-
taneously comply with multiple, and sometimes conflicting, 
regulations. As a result, a global online marketing campaign 
often requires a marketer to navigate a regulatory minefield in 
which errors in guidance or execution can lead to embarrass-
ing, and potentially costly, missteps.

The research based on an example of the international 
trade consultancy of Dutch origin BBI that collaborate with 
companies in international markets, assisting them in expand-
ing their distribution markets. Its clients are able to expand to 
new markets and increase their revenues abroad. BBI is con-
sidered as a partner in the development internationalization, it 
reduces risks for the regular business [15].

When analysing the revenue we can see its increase dur-
ing 2018–2019 due to the marketing tools. Main activities are 
the identification of clients, or more specifically the prepara-
tion a list of potential clients that qualify selection criteria and 
confirm their initial interest (including detailed company pro-
files). Choosing the country to export according to the mar-
ket drivers and preparing the country ranking providing with 
partner selection, means making company profiles of potential 
importers, dealers, agents, etc. that fit selection criteria and 
open for cooperation. Preparing the company specializes in 
international growth roadmap, a clear plan that secures effi-
ciency by defining priority products and countries, market 
entry models, partner criteria, etc.

BBI is using e-mail marketing, telemarketing, networking 
and online – marketing in order to find new customers and 
retain the old ones (Table 1).

Telemarketing could be seen as an art that requires a per-
son to be engaging and capable of generating large volumes 
of new customer prospects. Successful telemarketing cam-
paigns tend to be highly targeted, relying on accurate and 
well-defined customer data that matches customer profiles to 
product profiles.

The advantages of using telemarketing as a marketing tool 
are: cost-effectiveness, it increases sales, it is easy to use and 
there is a good possibility to target. With these facts telemar-
keting can be viewed as a good customer service.

Companies who want to gain customer loyalty should def-
initely invest in inbound telemarketing because customers can 
find it very intrusive if they have to wait service for too long. 
Furthermore, it is obvious that the employees have to know 
the products and services sold (Table 2).

As telemarketing and e-mail marketing are used in com-
bination it was analysed how the following indicators work 
in synergy. The process of approaching is done in Bitrix 24 
which is of a leading CRM system nowadays (Table 3).

When analysing the outcomes of implementation of e-mail 
and teleMK in France we can see that in total it made 498 active 
leads, 235 declined leads and 8 converted. The average con-
version rate is 1.61%. In BBI converted lead is defined as an 
appointment made. The number of appointments in 2016 was 
91; with making the first and follow up visits we got 8 impor-
tant contracts with clients in Spain where the conversion ratio 
was 8%. The number of appointments in 2017 was 288, due to 
opening the new offices in Barcelona and Madrid. With mak-
ing the first touch and follow up visits we got 31 important 
contracts with clients in where the conversion ratio was 9%. 
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Table 1
Definitions of Marketing Tools

Tools Definitions

1 Search Engine 
Marketing

SEM is an internet marketing method that increases the ranking of the website in search engine and brings 
more users and the bandwidth”

2 Online PR “Maximizing favorable mentions of your company, brands, products or web sites on third-party web sites 
which are likely to be visited by your target audience”

3 Online Partnership Affiliate marketing is one of the useful tools of online partnership to create website traffic
4 Telemarketing Contacting customers by phone to make product or service offers.

5 E-mail Marketing 
A wide variety of e-commerce marketers are using permission based e-mail communications to notify pros-
pects of promotions and services, acquire new customers, increase sales, and, most importantly, develop and 
nurture an ongoing dialogue and relationship with their Customers”

6 Viral Marketing Viral Marketing harnesses the network effect of the Internet and can be effective in reaching a large number 
of people rapidly.

7 Networking Simply talking to people, making connections and developing relationships to help your circle of influence rise.

Table 2
Telemarketing. Pros and cons

Advantages Disadvantages
Company Customer Company Customer

Reduce cost Good service Robinson list Aggressive
Increase sales No need for initiative Expensive Disturbing

Easy Possible discounts Negative responses No possibility to abnegate
Feels company’s focus Targeting issues Continuous

Table 3
Conversion ratios 

Total BBI Scorecard 2018 2016 2017 2018 All years

France

Appointments TeleMK 34 28 22
First Visits 31 26 18
Follow - ups 15 16 13
Total Visits
Contracts 4 5 2
Ratio 2 % 2,5 % 1,5 % 2 %

Spain

Appointments TeleMK 91 288 222 601
First Visits 96 351 280
Follow - ups 16 185 201
Total Visits 112 536 481
Contracts 8 31 45 106
Ratio 8 % 9 % 16 % 11,55 %

In 2018 there were 222 appointments. With making the first 
touch and follow up visits we got 45 important contracts with 
clients in where the conversion ratio was 16%. So the average 
conversion rate is 11,55%, we can see that the highest values 
of appointment made was in 2017, however the outcome of 
2018 is the best comparing to the previous years. The results 
are amazing, because the number of interested customers grew 
over during that period as telemarketing calls and e-mail mar-
keting were targeted on only attracted customers and the com-
pany saved money and time at the same time.

The next point to analyse is the networking ranking. BBI 
is using networking actively. The use of LinkedIn is among 
the important things to emphasize. It allows members (both 
workers and employers) to create profiles and «connections» 
to each other in an online social network which may represent 
real-world professional relationships (Table 4).

The leading tools are telemarketing and e-mail marketing, 
and their implementation in BBI. The highest ratio of telemar-
keting is in the Netherlands. The worst outcomes are in France 
according to the cultural diversity (Table 5).

The business meetings are conducted differently in dif-
ferent countries. Although there might be some regional 

variations, there is usually a number of typical characteris-
tics that should be taken into account when conducting busi-
ness in these countries. For analysing influence of Cultural 
factor there were selected the following countries where this 
influence is the most critical for the results of the interaction: 
Spain, Germany and France.

Compared to other Western European nations, the way 
business is done in Spain is more relaxed. Persons should 
be prepared to negotiate very complicated and time-con-
suming. The members allow enough time in your schedule 
before beginning talks to get to know your business partners 
properly. People keep in mind that, before business can be 
addressed; social bonds must be formed first. A good relation-
ship is an integral part of Spain’s positive negotiations. Writ-
ten statements are often granted less weight than in France or 
Germany, for instance.

Germany. Business negotiations tend to be analytical and 
factual. Business is hierarchical. Decision-making takes place 
at the highest levels of the company i. e. top down. It is not 
appropriate to bypass an associate of equal ranking by con-
sulting with his or her superior, even if negotiations take a 
long time. Deference is given to the authority. Subordinates 



129

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

rarely contradict or criticise the boss publicly. Decision-mak-
ing is often a slow and detailed process.

French executives tend to focus on long-term business 
relationships. Logic will dominate discussions, which at times 
might become intense. The French won’t normally accept any-
thing that goes away from their cultural norm and will avoid tak-
ing high risks. The decision making pace in the French business 
etiquette is rather slow. Patience will be appreciated whereas 
pressure will be taken negatively. Likewise, aggressive selling 
techniques will not generate a positive response; the focus is on 
discussion and exchange of information. Approaching French 
people via telemarketing we can face the arrogance and unlike-
liness to expend the new markets and vice versa when calling to 
Spain people are more eager not to lose the opportunity to learn 
something new and improve their business strategy.

After analyses of all the factors mentioned above there 
are the important things to mention that succeed in creating 
a business model of success in BBI. It contains 37% of the 
internationalization factor, 31% of conversion rate of e-mail 
and telemarketing, 10% of rate of networks, 8% of conversion 
rate of appointments and 14% of the cultural factor.

S = {0,37 I; 0,3T; 0,1R;0,08 A; 0,14 C},

Where:
I – Internationalization factor;
T – Conversion rate of e-mail and Telemarketing;
R – Rate of networks;
A – Conversion rate of appointments;
C – Cultural factor.
In order to improve the outcomes and to reduce the loss 

of clients, to retain the existing clients the company should 
improve the next KPIs:

To increase conversion rate of telemarketing. New tech-
niques should be found in order to be used and implemented 
in the existing approach. As we can see telemarking goes quite 
well despite it is not the modern one. To increase conversion 
rate of network, we have to emphasize the role of LinkedIn 
that helps to maintain good relationship with the prospective 
partners, clients. It gives an overview for a customer of the size 
of the company, number of the employees, short history etc.

To increase conversion rate of the first visits. The willing-
ness to improve the existing result could lead to some train-
eeship and workshops on negotiations, sales and leading the 
appointments that the project managers can pass.

Cultural diversity remains a huge impact on the business 
models according to the business etiquette, punctuality, deci-
sion-making and open-mindedness to the new opportunities 
in different countries. For example, when approaching French 
people via telemarketing we can face the arrogance and unlike-
liness to expend the new markets and vice versa when calling 
to Spain people are interested in assistance from a Dutch com-
pany and are more eager not to lose the opportunity to learn 
something new and improve their business strategy.

The purpose of this thesis was to solve the current prob-
lems of global company and answer the research question 
about «What is a model of success, based on the marketing 
tools in terms of globalization?»

Firstly, the research provided theoretical basis and hypoth-
eses, as well as overview of globalization effects and defini-
tion of global marketing with it marketing opportunities and 
global marketing threats, marketing tools and practical  
implementation.

Secondly, the research of this thesis provided information 
on marketing tools for the business-to-business direct market-
ing: telemarketing, e-mail marketing, online marketing and its 
components and networks.

There are listed advantages and disadvantages as well as 
opinions from perspectives, the tips and recommendations. 
Among the advantages for the company there are cost effec-
tiveness, increasing of sales, customer retention and good pos-
sibility to target, where the advantages for the customer are 
a good service, discounts, no need for initiative and that the 
email can be read when want.

Meanwhile, the negative points for company are regu-
lations, the problem that the emails are not opened and the 
task for making the email interesting. When talking about the 
challenges for the customer we should consider that the email 
could be disturbing, have viruses and there was no possibil-
ity to end e-mail marketing. There are also practical tips for 
companies who use these tools.

Table 4
Effectiveness of Online Marketing

Online Marketing Ranking
Country Social Media Marketing SEO Average

The Netherlands 5 5 5
Spain 4 3 3
Denmark 3 3 3
Sweden 3 3 3
Belgium 3 2 2.5
France 2 1 1,5

Table 5
Marketing tools ranking in BBI

Marketing tools TeleMK E-mail Marketing Networking Online Marketing
Relative importance, points 1 2 3 4
Relative weight, % 25.00% 25.00% 30.00% 20.00%
Country
The Netherlands 5 5 5 4
Spain 5 4 5 3
Denmark 5 4 5 3
Sweden 5 4 5 3
Belgium 4 4 4 3
France 1 2 4 1
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Conclusions. The estimation of existing marketing tools 
was presented, with ranking and analysis of each of them. After 
that, there are listed the recommendations on increasing the 
effectiveness of marketing strategy and improvement of the 
existing results. Among them there are tips on conversion rate 
of telemarketing: new techniques should be found in order to be 
used and implemented in the existing approach, suggestions on 
improvement conversation rate of networks: to create the manu-
als on using LinkedIn, to participate in social and business events 

with a prepared pitch in order to be able to attract new customers 
or just simply to get new business acquaintance. It is proposed 
to expand the new markets and explore the new countries with 
offices establishment, for example, Poland, Canada, the USA.

To sum up, the research provides good guidelines with a 
business success formula in the European countries mixing 
telemarketing, networks, e-mail marketing, direct market-
ing, rate of appointments and rate of cultural diversity in their 
business-to-business marketing.
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сучасні Маркетингові інструМенти і детерМінанти в уМоваХ глоБаліЗаціЇ

анотація. сучасний світ характеризується потужними трансформаційними процесами глобалізації, які пов’язані 
з зростанням економічної, фінансової, соціальної, культурної, політичної, ринкової та екологічної взаємозалежності 
між країнами. з іншого боку глобалізаційні процеси вимагають суттєвих перетворень при формуванні маркетингових 
стратегій інтернаціональних компаній. саме тому метою статті є аналіз факторів підвищення ефективності існуючої 
маркетингової стратегії за допомогою передових інструментів маркетингу компанії в контексті глобалізації. відповідно 
до мети розглядаються наступні цілі: оцінити вплив глобалізації на процеси сучасного суспільства; дослідити марке-
тингові інструменти з точки зору глобалізації; розробити формулу успіху бізнесу відповідно до структури застосування 
інструментів маркетингу. об'єктом статті є трансформація компанії в умовах глобалізації. Предметом роботи є викорис-
тання сучасних маркетингових інструментів для підвищення ефективності маркетингової діяльності компанії в умовах 
глобалізації. в роботі проаналізовані ринкові можливості та маркетингові ризики діяльності міжнародної компанії, 
викликані процесами глобалізації. за допомогою системного підходу визначено детермінанти впливу глобалізації на 
транскультурну комунікацію. розглянуто особливості елементів маркетингу міх у міжнародному маркетингу. наведено 
огляд маркетингових інструментів щодо інтернаціональних компаній, проаналізовано їх переваги та обмеження як для 
компанії, так й для споживачів. Проаналізовано ефективність та тенденції застосування маркетингових інструментів 
в діяльності компанії в умовах глобалізації, таких як e-mail маркетинг, телемаркетинг, Networking та онлайн-маркетинг, 
з урахуванням впливу культурного чинника. розглянуто деякі регіональні відмінності, типові характеристики, які необ-
хідно враховувати при веденні бізнесу в різних країнах. запропоновано факторну модель успіху бізнесу відповідно до 
методу ранжування маркетингових інструментів. розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності маркетинго-
вої стратегії інтернаціональної компанії з урахуванням виявлених детермінант.

ключові слова: глобалізація, глобальні ринки, глобальний маркетинг, глобальні маркетингові можливості, глобаль-
ні маркетингові загрози.

совреМеннЫе МаркетинговЫе инструМентЫ и детерМинантЫ  
в условиЯХ глоБалиЗации

аннотация. в работе проанализированы возможности и проблемы для организаций, вызванные процессами гло-
бализации. определены детерминанты влияния глобализации на транскультурные коммуникации. выявлены новые 
тенденции и проблемы менеджмента в контексте глобализации. Проанализирована эффективность применения мар-
кетинговых инструментов в деятельности компании в условиях глобализации, таких как: e-mail маркетинг, телемарке-
тинг, Networking и онлайн-маркетинг, с учетом влияния культурного фактора. рассмотрены некоторые региональные 
различия, типичные характеристики, которые необходимо учитывать при ведении бизнеса в различных странах. Пред-
ложена факторная модель успеха бизнеса в соответствии с ранжированием маркетинговых инструментов. разработаны 
рекомендации по повышению эффективности маркетинговой стратегии с учетом выявленных детерминант.

ключевые слова: глобализация, глобальные рынки, глобальный маркетинг, глобальные маркетинговые возмож-
ности, глобальные маркетинговые угрозы. 
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динаМіка вироБництва та експорту Меду в украЇні

анотація. світогосподарські тенденції позначаються глобалізацією продовольчих ринків, яка є специфічною ознакою 
сучасного і майбутнього розвитку агропродовольчого ринку україни. за цих умов актуальності набуває проблема фор-
мування конкурентних переваг аграрних підприємств і розвитку конкурентних відносин у контексті євроінтеграційних 
перспектив і посилення інтеграційних зв'язків україни. наслідком жорсткої конкуренції у глобальному вимірі є опти-
мальний розподіл ресурсів, виявлення найбільш перспективних господарюючих суб’єктів, ефективне їх функціонування, 
задоволення попиту споживачів. україна традиційно є одним з основних виробників меду у світі і може реалізовувати свої 
національні конкурентні переваги у тому числі за рахунок продукції бджільництва. Проте щоб україна могла отримати 
позитивний ефект, а порівняльні переваги носили довготривалий характер, необхідно мати ефективну ринкову економіку, 
функціонування якої вимагає формування належного ринкового середовища, без якого неможливий цивілізований ринок, 
і передусім аграрний. ці положення викликають науковий інтерес і зумовлюють вибір напряму дослідження.

ключові слова: експорт, експортний потенціал, ринок, мед, зовнішньоекономічна діяльність.

вступ та постановка проблеми. україна входить до 
шістки найбільших виробників меду у світі, щороку виро-
бляючи 4–5% світового виробництва. Проте спостеріга-
ються значні коливання виробництва меду через низку 
обставин: спостерігається негативна тенденція до скоро-
чення чисельності бджолиних сімей та зниження їхньої 
продуктивності, недостатня кормова база, неврегульоване 
використання пестицидів, що призводить до отруєння 
бджіл, зменшення поголів’я худоби, зменшення посівних 
площ, недостатні квоти на мед та ін. вирішення цих та 
інших проблем галузі бджільництва потребує зваженої 
державної політики.

однак, попри наявні дослідження, сьогодні недостат-
ньо розглянуто питання формування конкурентоспромож-
ності ринку меду й економічних механізмів його функці-
онування в умовах глобалізаційних процесів та реалізації 
євроінтеграційних прагнень україни в парадигмі сталого 
розвитку національної економіки.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
вивчення ринку аграрної продукції, підвищення ефектив-
ності її виробництва, ціноутворення, формуванню ринко-
вого механізму в агропромисловому комплексі приділяли 
увагу такі вітчизняні вчені, як: П.г. Борщевський, П.і. гай-
дуцький, М.Я. дем’яненко, а.д. діброва в.н. зимовець, 
с.М. кваша, і.і. лукінов, л.і. Михайлова, Б.Я. Панасюк, 
Б.й. Пасхавер, г.М. Приймак, П.т. саблук, о.М. они-
щенко, о.М. Шпичак, л.М. худолій та ін. вагомий вне-
сок у розвиток та функціонування галузі бджільництва 
та розвиток ринку її продукції на різних історичних ета-
пах зробили в.в. алпатов, а.а. Бойко, л.і. Боднарчук, 
с.і. Бугера, а.М. Бутлеров, к.і. Ємець, д.Б. жученко, 
г.а. кожевников, М.в. кравченко, н.М. кулагін, 
Ю.в. нестерводський, в.П. Поліщук, П.і. Прокопович, 
Ю.в. суперсон, о.М. христенко, с.а. чехов, П.с. щер-
бина, о.М. Яценко та ін.

Метою даної роботи є теоретико-методологічне та прак-
тичне обґрунтування наукових засад формування й розви-
тку ринку експортного меду, обґрунтування пріоритетних 
напрямів реалізації потенціалу галузі з урахуванням гло-
балізації агропродовольчих ринків. об’єктом дослідження 

виступає процес формування і розвитку ринку меду в умо-
вах глобальних викликів. для досягнення поставленої мети 
необхідно вирішити такі основні завдання:

–  дослідити сучасний стан галузі бджільництва 
в контексті виробництва меду;

– дослідити наявність бджолиних колоній та їхню 
продуктивність у різних організаційно-правових формах 
господарювання;

–  визначити сучасний стан експортного потенціалу 
галузі бджільництва україни на світовому ринку;

– оцінити конкурентні позиції вітчизняної галузі бджіль-
ництва порівняно з основними країнами-конкурентами;

–  визначити основні чинники, що впливають на стан 
розвитку вітчизняної галузі бджільництва.

результати дослідження.
в україні бджільництво – одна з галузей, яка дає змогу 

збільшувати зайнятість населення і відкривати малий та 
середній бізнес на селі. сприятливі природньо-кліматичні 
умови україни є передумовою розвитку цієї галузі, яка є 
однією з найбільш привабливих сегментів ринку для іно-
земних інвестицій та ширшої реалізації її потенціалу. 
Бджільництво має запилювально-медовий напрям, що 
забезпечує не лише виробництво продукції, а й викорис-
тання бджіл як запилювачів ентомофільних сільськогос-
подарських рослин.

виробництво меду в україні, як правило, зосереджено 
в господарствах населення – 98% і лише 2% виробля-
ється зареєстрованими суб’єктами господарювання, тому 
на ринку існує велика проблема у підрахунку кількості 
виробників, кількості виробленого меду та джерел його 
походження. офіційна статистична інформація також не 
завжди надає вірні показники.

за даними державного комітету статистики україни, 
в усіх категоріях господарств налічується близько 3 млн. 
бджолиних сімей (табл. 1) [1].

аналізуючи статистичні дані, бачимо, що у сільсько-
господарських підприємствах відбувається значне змен-
шення кількості бджоломімей – на 42,6%, у господар-
ствах населення також відбувається зменшення кількості 
сімей – на 11,3%. такі негативні тенденції пояснюються 
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тим, що відбувається постійне отруєння бджіл пестици-
дами, або хімічний токсикоз.

окрім того, в українському класифікаторі видів еко-
номічної діяльності відсутній код, за яким можливо іден-
тифікувати зареєстрованого суб’єкта господарювання як 
виробника меду. даний вид діяльності віднесено до коду 
01.49 «розведення інших тварин» (до якого відносяться 
кролі, домашні тварини, хутрові, молюски, страуси тощо).

за приблизними підрахунками Мінагрополітики, 
в україні налічується близько 400 тис пасічників, які 
у разі їх реєстрації є потенційними суб’єктами малого 
бізнесу у формі фермерських господарств та виробничих 
кооперативів.

Фактично сьогодні кожен сотий українець займається 
бджільництвом. виробництво меду в україні забезпечує 
повністю внутрішню споживчу потребу країни та в 2017 р. 
становило 67 848 т. однак даний показник не відповідає 
реальній ситуації на ринку. Починаючи з 2014 р. статис-
тика показує спад виробництва меду – з моменту запро-
вадження житлово-комунальних пільг для населення, які 
мають безпосередній вплив на заниження доходів, отри-
маних від реалізації сільськогосподарської продукції.

Якщо в 2013 р. виробництво становило 73 713 т, то 
в 2014 р. цей показник знизився на 10%, а в 2017 р. – до 
20%. Як наслідок, офіційна статистика у 2017 р. зафіксу-
вала практично повне співпадіння між показниками екс-
порту та внутрішнім виробництвом меду (96%).

у результаті обсяг споживання населенням у 2017 р. 
становив лише 60 г на одну особу на рік. це свідчить про 
повне викривлення офіційної інформації щодо вироб-
ництва меду за останні роки. таким чином, ризикуючи 
втратити соціальну пільгу, сільське населення шляхом 
заниження доходів створило умови для «сірої зони» 
виробництва меду.

Майже 57 тис т, або 80% усього українського меду, екс-
портується (переважно до Єс). Потенціал виробництва, 
виходячи із посівів медоутворюючих рослин, – до 140 тис т 
меду на рік. також важливою проблемою є те, що в україні 
не діють жодні обов’язкові вимоги до якості меду, а існу-
ючий держстандарт є добровільним. також на даному гра-
фіку зображено динаміку експорту за заданий період, адже 
ринок меду в україні має експортну орієнтацію. україна 
щороку посідає друге-третє місця серед світових експор-
терів, поступаючись лише китаю та аргентині.

Порівняно з 2011 р. такі обсяги зросли майже у сім 
разів. зокрема, у 2011 р. україна експортувала 9 873 т, 
а в 2017 р. – 67 848 т. валютна виручка від експорту меду 
в 2011 р. становила 27 821 тис дол. сШа, а в 2017 р. – 
133 821 тис дол. сШа.

значний попит на український мед у Єс, що підтвер-
джується вибором тарифної квоти вже протягом першого 
місяця року. у рамках співпраці з Єс (зона вільної торгівлі) 
україна отримала тарифну квоту для меду за ставкою 0% 
у розмірі 5 тис т. При цьому 28.06.2017 рада Єс погодила 
пропозицію Європейського Парламенту стосовно збіль-
шення квот для україни. зокрема, квота для меду була 
збільшена на 2,5 тис т. квота розподіляється за принципом 
«перший прийшов – перший отримав» серед власників 
сертифікатів EUR.1. ставка мита понад квоту становить 
17,3%. за останні роки обсяги експорту меду до Єс зросли 
більше ніж у 8,4 рази. Порівняно з 2011 р. обсяги експорту 
меду до Єс збільшилися з 5 761 до 48 315 т.

водночас у рамках угоди про асоціацію україна взяла 
на себе зобов’язання запровадити європейські вимоги 
до меду, які зафіксовані у директиві ради 2001/110 / Єс. 
україна повинна зробити це до кінця 2019 р.

висновки. отже, проаналізувавши ринок меду в укра-
їні, можна зазначити, що потрібно вирішити проблему не 

таблиця 1
динаміка кількості бджолиних сімей в україні у 2012–2019 рр.

 показник наявність бджолосімей у с/г 
підприємствах, тис сімей

питома 
вага , %

наявність бджолосімей у госпо-
дарствах населення, тис сімей

питома 
вага , % всього

2012 83,9 2,9 2807,0 97,1 2890,9
2013 77,4 2,6 2858,1 97,4 2935,5
2014 71,0 2,4 2914,8 97,6 2985,8
2015 59,0 2,2 2640,6 97,8 2699,6
2016 49,9 1,9 2540,1 98,1 2590,0
2017 47,1 1,9 2440 98,1 2487,1
2018 43,5 1,8 2480,2 98,2 2523,7

2017/2018 % 107.7 - 98.4 - 98.5
Джерело: розраховано за даними [1]
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рис. 1. динаміка структури експорту меду за країнами, т
Джерело: Державна служба статистики України
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тільки розширення географії експорту меду, а й проблеми 
щодо розвитку бджільництва в україні. серед таких про-
блем – дрібнотоварне виробництво, мала кількість каналів 
збуту продукції, недостатнє впровадження маркетингових 
розробок і технологій тощо. крім того, необхідно збіль-
шувати кількість бджолиних колоній на території україни 
та забезпечити охорону їхнього здоров’я, для цього треба 
підвищувати рівень обізнаності бджільників та фермерів 
та налагодити діалог між ними. загальна підтримка й охо-
рона сфери бджільництва та випуску і переробки меду, 
запровадження у цій сфері державних заходів, спрямова-
них на її підтримку, дадуть змогу українським підприєм-
ствам утримувати конкурентні позиції на світовому ринку 

та поліпшувати їх. деструктивний вплив чинників макро-
серодовища також зумовлює обмежену місткість вітчиз-
няного ринку продукції бджільництва та стримує експор-
тоорієнтований вектор розвитку галузі. виходячи із цього, 
подальші дослідження будуть спрямовані на теоретичне 
та практичне обґрунтування напрямів розвитку галузі, 
формування ринкової інфраструктури галузі, логістики й 
удосконалення системи законодавчого регулювання і під-
тримки бджільників, а також створення доданої вартості 
продукції і галузі. стратегічною метою розвитку галузі 
повинно стати досягнення сталого та високоефективного 
аграрного виробництва продукції бджільництва для задо-
волення потреб внутрішнього та зовнішнього ринків.
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динаМика проиЗводства и Экспорта Меда в украине
аннотация. Мирохозяйственные тенденции обусловливаются глобализацией продовольственных рынков, которая 

является специфическим признаком настоящего и будущего развития агропродовольственного рынка украины. в этих 
условиях актуальность приобретает проблема формирования конкурентных преимуществ аграрных предприятий и 
развития конкурентных отношений в контексте евроинтеграционных перспектив и усиления интеграционных связей 
украины. следствием жесткой конкуренции в глобальном измерении является оптимальное распределение ресурсов, 
выявление наиболее перспективных хозяйствующих субъектов, эффективное их функционирование, удовлетворение 
спроса потребителей. отечественный потребительский рынок сельскохозяйственной продукции и сырья в целом и пче-
ловодства в частности активно развивается и представлен в широком ассортименте. однако чтобы украина могла по-
лучить положительный эффект, а сравнительные преимущества носили долговременный характер, необходимо иметь 
эффективную рыночную экономику, функционирование которой требует формирования надлежащей рыночной среды, 
без которой невозможен цивилизованный рынок, и аграрный в первую очередь. Эти положения вызывают научный 
интерес и обусловливают выбор направления исследования.

ключевые слова: экспорт, экспортный потенциал, рынок, мед, внешнеэкономическая деятельность.
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DYNAMICS OF PRODUCTION AND EXPORT OF HONEY IN UKRAINE
Summary. Global economic trends are marked by the globalization of the food markets, which is a specific feature of the 

current and future development of the Ukrainian agri-food market. Under these conditions, the problem of formation of com-
petitive advantages of agricultural enterprises and development of competitive relations in the context of European integration 
prospects and strengthening of integration ties of Ukraine becomes relevant. The consequence of the fierce competition in the 
global dimension is the optimal allocation of resources, identification of the most promising business entities, their effective 
functioning, and satisfaction of consumer demand. The domestic consumer market for agricultural products and raw materials 
in general, and beekeeping in particular, is actively developing and represented in a wide range. Ukraine is traditionally one of 
the main producers of honey, and can realize its national competitive advantages, including through bee products. However, for 
Ukraine to have a positive effect and long-term comparative advantages, it is necessary to have an efficient market economy, the 
functioning of which requires the formation of a proper market environment, without which a civilized market is impossible, 
and agrarian in the first place. These provisions are of scientific interest and determine the direction of study. Thus, analyzing the 
honey market in Ukraine, it can be noted that it is necessary to solve the problem not only expanding the geography of exports 
of honey but also the problems regarding the development of beekeeping in Ukraine. Such problems include fine-commodity 
production, small number of product sales channels, insufficient introduction of marketing developments and technologies, etc. 
In addition, it is necessary to increase the number of bee colonies on the territory of Ukraine and provide their health care, it is 
necessary to raise awareness of beekeepers and farmers and establish dialogue among them. General support and protection of 
beekeeping sphere and honey production and processing and implementation in this area of state measures aimed at its support 
will allow Ukrainian companies to maintain competitive positions in the world market and improve their Further. The destruc-
tive influence of macro factors also leads to the limited capacity of the domestic market of beekeeping products and restrains the 
export-oriented vector of industry development. Proceeding from this, further research will focus on theoretical and practical 
substantiation of industry development directions, formation of market infrastructure, logistics and improvement of legislative 
regulation and beekeepers support system, and Creation of added value of products and industry. The strategic goal of the in-
dustry should be the achievement of sustainable and high-efficiency agricultural production of beekeeping to meet the needs of 
internal and external markets.

Key words: export, export potential, market, honey, foreign economic activity.
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CONVERGENCE BETWEEN EASTERN EUROPE AND UKRAINE:  
THE WAYS OF IMPROVEMENT

Summary. This article is devoted to some problems of convergence between Ukraine and the countries of Eastern Europe. 
It is emphasized that the reforms of recent years are crucial for the acceleration economic development. Particular attention is 
paid to the various interdisciplinary factors that may accelerate convergence. In the context of this paper, convergence problems 
are seen as complex interdisciplinary real-world problems. As the problems of convergence are complex, Ukraine should use 
the invaluable experience of the EU Member States. At the level of economic problems, the greater attention should also be 
given to the social, cultural and psychological aspects of convergence. Moreover, since real economic development depends on 
ideology, politics, law and government, it is worth considering in more detail the possibilities of liberal democracy development.

Key words: Eastern Europe, Ukraine, economic development, post-communism, liberalism, interdisciplinarity.

Introduction. Following the 2014 Revolution of Dignity, 
Ukrainian society has clearly identified its social, political and 
economic development goals. This means that liberal democ-
racy has been building in Ukraine for more than five years. 
Last condition will help to facilitate Ukraine’s integration into 
the European Union and the global economy in the future. 
Many reforms have been launched in recent years, which, 
from a scientific point of view, are characterized by wide cov-
erage and interdisciplinarity. In this paper, we want to focus 

on some of the issues that are important for the acceleration 
of convergence between Ukrainian and Eurozone economies.

It is well known that the improvement of economic indi-
cators are crucial for the economic development. But other 
related factors in different spheres of public life are also 
important. Given the fact that convergence itself is character-
ized by broad interdisciplinarity, we would like to draw atten-
tion to legal, political and ideological factors of convergence 
in the course of our work. Particular attention is paid to the 
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problems of law, politics, the post-socialist past and opportu-
nities of the liberal democracy development.

Literature overview. Convergence is the equalization of 
development. In other words it is when developing countries 
grow faster than developed countries. Effective economic pol-
icies must be pursued in order to stimulate economic develop-
ment. First of all, it should be noted that economic reforms and 
improvements must have permanent character [1]. For exam-
ple, economic improvements may include a reduction of pub-
lic debt [2] or an increase in foreign direct investment flows 
caused by various government improvements [3] Changes in a 
national tax system caused by globalization and international 
competition are also important [4]. These economic changes 
and improvements are crucial, but economic-related factors 
can also have a significant effect.

Economic-related factors may include establishment of 
ethics and shared values, development of civil society and 
increased confidence in government. Along with these fac-
tors, modernization of education system and increase in edu-
cational level of population may play a great role [5]. Just like 
education, a level of technological development or techno-
logical backwardness of a country can have a serious impact 
on a course of economic processes and economic growth [6]. 
However, the most important type of reforms is structural 
reforms. It can result in a change of an old system to a new 
one. These reforms may include restructuring and improve-
ment in many areas of a country’s life. Such reforms may 
relate to players’ ethics, anti-corruption, judiciary and govern-
ment decisions [7]. Given the breadth of the issue, problems 
of convergence between Ukraine and Eastern European coun-
tries are complex and have clear interdisciplinary character.

The aim of the paper is to reveal interdisciplinary specif-
ics of convergation processes between Ukraine and Eastern 
European countries.

Results of the research. Since the economies of East-
ern European countries is part of the Eurozone economy, the 
convergence between them and Ukraine is a part of a broader 
process – globalization of the Ukrainian economy. Integra-
tion of a national economy into the global economic system 
is possible only if an economy is open [8]. An open economy 
is characterized by many things, so a policy that helps to 
change the orientation of a national economic system should 
be complex and multifaceted. In Ukraine, such a transition 
has actually taken place for almost thirty years. However, the 
reduction of protectionism has a positive effect. An additional 
factor may be an increase in the level of cross-industry trade, 
since such correlation is distinct characteristic of the world’s 
most open economy – the USA [9]. A radical change in eco-
nomic strategy can be applied not only to Ukraine, but also to 
the Eurozone itself [10]. That is why, in order to increase con-
vergence, Ukraine can use the existing strategies. Increase in 
the level of economic openness can attract new investors and 
show a direction to regional and global markets. However, 
it is only one side of economic development. On the other 
hand, Ukrainian officials need to focus on the process of soci-
ety development and the specifics of change. This direction 
creates an opportunity to accelerate politics, governance and 
public administration discourses implementation, make them 
nationally-specific in order to spur economic development.

Politicians need to focus on specific effective reforms, but 
they should also know an experience of other countries and a 
theory itself. First of all, it should be understood that develop-
ment (including economic) is a multidimensional process that 
involves different aspects of people’s lives improvement [11]. 
The complexity of country’s development concerns not only 
an improvement of material living conditions, but also moral 
and spiritual aspects. This means that sociology, cultural 

studies, psychology and religious studies should be used in 
conjunction with economic theory, public administration and 
political science. Secondly, development requires the ability 
to generate change constantly, which is especially important 
for former socialist economies [12]. For the countries such as 
Ukraine, it is worth developing the ability to conduct serious 
reforms and small improvements continually. This precisely 
characterize the situation in developed countries, because a 
progress is a continuous development. Thirdly, Ukraine’s eco-
nomic development, as well as its convergence with the Euro-
zone, is a long-term process. European integration processes 
have begun 60 years ago [13], and over time, the European 
Union’s emphasis on the real convergence has only intensi-
fied [14]. Finally, actual development of strong political insti-
tutions is considered even more important than a development 
of economic institutions for post-communist countries [15]. 
This is the general paradigm of a development for the most 
of post-socialist European countries, including Ukraine. 
Of course, the list is not exhaustive, but all four elements are 
important components of Ukraine’s development.

The convergence between Ukraine and Eastern Europe 
is part of a broader process, namely the rapprochement of 
Ukraine with the EU, as Ukraine intends to become the EU 
member. Therefore, the material of this article can be viewed 
as referring to the convergence between Ukraine and the EU. 
Taking this aspect into account, the interdisciplinary complex-
ity of convergence only increases. Real world problems are 
often differ from what is written in formalized scientific text-
books. Universities teach fragmented academic disciplines, 
while in the real world there is a need for effective integra-
tion of knowledge from various fields. Further, such complex 
integration of knowledge can be effective, if professionals and 
scientists from different fields work together to solve com-
plex real problems. The problems of convergence accelera-
tion require structural, and therefore complex, reforms, which 
should be of a lasting and permanent nature. The number of 
academic disciplines involved in the state life reforming is 
overwhelming and may correlate with all national scientific 
discourse cultivated as fragmented disciplines in Ukrainian 
universities. In particular, it is necessary to take into account 
the scientific problems that are being studied in classical, tech-
nical, medical, agrarian, pedagogical, law and other Ukrai-
nian universities. Particular attention should be paid to the 
formation of a relevant outlook within Ukrainian population. 
This task requires a focus on two major issues: rethinking the 
communist past and building a liberal democracy.

Acceleration of convergence between the countries of 
Eastern Europe and Ukraine may be facilitated by the real-
ization of the fact that they share a common past. Attention 
should be paid to the aspirations of both parties to build liberal 
democracies with a developed market economy. Therefore, it 
is worth paying attention to these two aspects concerning the 
past and the future of Eastern Europe.

The process of Eastern European countries integration into 
the EU has begun relatively recently. Although the transfor-
mation of the planned economy in many post-socialist coun-
tries began in the late 1980s, their accession to the European 
Union (EU) began only in 2004 [16]. The first members of EU 
were united in 1957, so the whole process can be considered 
quite lengthy, in fact, it has been going on for over 60 years. 
This means that Ukraine does not have to rely on affective 
illusions and vain hopes. Ukraine needs to make constant and 
significant efforts to change the remnants of a planned econ-
omy from within. These processes are, and should be, long-
term and structural.

According to Yang & Grigorescu [16], the stability of 
Western Europe’s economic system has reached maturity. 
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Table 1
The directions of work concerning Association Agreement 

Scientific perspective on the directions of work concerning Association Agreement
Freedom, Law and Justice Technical Barriers in trade Entrepreneurship Politics and Defense

Medicine Tax System Energetics Humanitarian Policy
Agriculture Education and Youth Financial Sector State Procurements 

Science and Innovations Statistics and Information Transport and Post Services Social and Labor Policies
State Finances Environment Custom Service Resources Efficiency 

Sanitation Smuggling, Fraud and Corruption Consumers Protection Intellectual Property
Source: [21]

At the same time, the economic systems of Eastern Euro-
pean countries continue to evolve and improve. Therefore, 
there is a situation where the EU member states from Eastern 
Europe have already reached the level of continuous improve-
ment, while Ukraine still needs to work on this (see above). 
Ukraine’s achievements over the last five years are impor-
tant, as this is a good start for structural reforms. However, 
in 2019, the presidential and parliamentary elections took 
place in Ukraine, which means that continuation of reforms 
and their structural character will depend on new president 
and parliament. Of course, some variation, modification and 
even redirection in the course of reforms implementation is 
possible, but it is important to keep the pace of reforms and 
their structure.

It must be mentioned that the situation of change, integra-
tion and convergence is not always straightforward. For exam-
ple, according to Romanian scientists, the situation in Roma-
nia in 2016 «did not impress anyone» [17]. Since Romania is 
a member of the EU, changes in the global economic space 
and the EU economic space are important for its growth. More 
specifically, Romania needs resources (economic, political, 
managerial, cultural, etc.) to respond to changes in the exter-
nal economic environment.

That was a brief overview of communist past. And now 
we will focus on the spread of liberal ideas in Eastern Europe.

Ukraine’s integration into the EU is a complex and argu-
mentative issue. In simple words, it depends on the direction 
of economic and political orientation of development that 
Ukraine will choose. As Ukraine needs to be consistent about 
this orientation in the long term perspective, it is better to con-
sider the opportunities that will contribute to the development 
of a market economy. One of these opportunities is the devel-
opment of liberal democracy as a basis for a market economy, 
a growth of wealth and a development of strong middle class.

The literature on the development of liberal democracy 
in Europe is quite diverse. For example, scientists from the 
Czech Republic, Sima and Nikodym, claim that in most Euro-
pean countries liberal thought is marginalized and underde-
veloped [18]. They also claim that in the Czech Republic lib-
eralism is one of the most competitive political trends. But if 
we refer to the English version of Wikipedia, we find that lib-
eral democracy is the dominant political ideology in Belgium, 
Denmark, the Netherlands, Norway, Spain, England, France, 
Italy, Germany and Ireland, and these are the 10 most devel-
oped European countries. Perhaps the authors were referring 
to the spread of liberalism in Eastern Europe. However, the 
latter is a debatable issue, so it is important for us to determine 
whether liberal democracy is an acceptable option for political 
ideology of Ukraine.

It is known that liberal thought in Europe began to develop 
in the nineteenth century. The first schools at that time were 
Austro-Hungarian, French and German schools [19]. At that 
time, scholars and politicians from all over the Europe, sym-
pathetic to the ideas of liberal democracy, were studying in the 
above mentioned countries. This means that, at least in some 

European countries, the liberal tradition has a relatively long 
history, sufficient to be one of the dominant political ideologies.

In current conditions, Ukraine can use the example of 
Poland, because in Poland, as well as in Ukraine, liberal thought 
was quite poorly developed in the twentieth century [20]. How-
ever, at present the ideas of liberal economy development are 
particularly supported by civil society and academia in Poland. 
Given this, public institutions may also contribute to the devel-
opment of liberal discourse. This would be a positive factor, 
both for Ukraine’s economic development and for enhancing 
convergence with the most developed EU member states.

If we look through the last five years of socio-economic 
reforms, we must say that the direction of the Ukrainian eco-
nomic system development has already been chosen. There is 
no doubt about the need to develop a market economy within 
the geographical boundaries of modern Ukraine. Moreover, 
the latter is confirmed by more than three decades of scien-
tific works of Ukrainian academic community in the field of 
economics. However, five years ago, the question of liberal 
democracy development was questionable; the alternative was 
contained in focus on relations strengthening with Ukraine’s 
eastern neighbor. After the 2013–2014 Revolution of Dignity, 
this possibility seems to have been rejected. Therefore, the 
previous Ukrainian government was doing everything it could 
to accelerate rapprochement with the EU, both economically, 
politically and culturally. It seems that if the current leader-
ship of Ukraine continues the reforms of the previous govern-
ment, it is likely that the values   of liberal democracy will be 
upheld in Ukraine. Such a factor will be positive, as liberal 
democracy is a political ideology that perfectly complements 
the development of a market economy, which is a complex 
interdisciplinary issue. If Ukrainian scientists, in the fields of 
political science and economics, can come to a consensus on 
these issues, then it will be possible to talk about the popu-
larization and diffusion of scientific discourse related to the 
development of liberal democracy. Still, there exist numerous 
other spheres of work that must be done.

The implementation of the EU-Ukraine Association 
Agreement is a good example of how convergence occurs in 
practice. In order to make a brief analysis of the Agreement 
interdisciplinary complexity, we conducted a research of the 
reforms implementation plan that is aimed on stabilization 
and acceleration of Ukraine’s development (Table 1).

The table shows that the spheres of the Ukrainian govern-
ment work are numerous (more than 20 spheres), so Agree-
ment implementation is complex and long-lasting. It should 
be borne in mind that these areas constitute the basis, but 
acceleration of convergence requires the united work of all 
stakeholders in order to achieve the common goal.

Conclusions. The possibility of convergence between 
Ukraine and Eastern European countries, as well as its effec-
tiveness, depends on many factors and it is a complex inter-
disciplinary problem by the nature. The issue of convergence 
is a problem of economics and political science. But conver-
gence also concerns the possibilities of integration into the 
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global economic space, as well as changes in cultural and 
civic life. The prospects for further research are contained in 
the development of a discussion around the problems of the 
liberal ideology spread in Ukraine, as well as in the discussion 

of possible alternatives or complementary models that can be 
productive. An increased attention should be paid to complex 
interdisciplinary nature of convergence processes and struc-
tural reforms.
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конвергенціЯ Між сХідноЮ ЄвропоЮ та украЇноЮ: ШлЯХи вдосконаленнЯ

анотація. статтю присвячено окремим проблемам конвергенції між україною та країнами східної Європи. наголо-
шено на тому, що реформи останніх років є вкрай важливими для пришвидшення економічного розвитку. окрему увагу 
приділено різним міждисциплінарним чинникам, що можуть пришвидшити конвергенцію. у межах даної роботи проб-
леми конвергенції розглядаються як складні міждисциплінарні проблеми реального світу. у межах академічних установ 
розглядаються окремі аспекти реальних проблем, що належать до сфери компетенції конкретних наукових галузей, 
проте в реальності часто буває так, що проблеми виходять за межі компетентності якоїсь конкретної науки, тому їх 
називають міждисциплінарними. оскільки проблеми конвергенції є складними, то україні варто використовувати без-
цінний досвід країн – членів Європейського союзу. нарівні з економічними проблемами варто також приділити поси-
лену увагу соціальним, культурним, психологічним та релігійним аспектам конвергенції. крім того, оскільки реальний 
економічний розвиток залежить від ідеології, політики, права та державного управління, варто детальніше розглянути 
можливості розвитку ліберальної демократії. робота над загальною теорією ліберальної демократії та розроблення спе-
цифіки імплементації цього глобального дискурсу до українських умов є одними з ключових елементів прогресивних 
перетворень. на науковому рівні потрібна посилена співпраця між політологами та економістами, управлінцями та 
фінансистами, культурологами та психологами, іншими спеціалістами з різноманітних галузей науки. Проблеми, роз-
глянуті в статті, є складовою частиною ширшої проблематики, що має пряме відношення до практичних кроків від-
носно зближення між україною та Єс. у кінці статті здійснено короткий аналіз міждисциплінарної складності реформ, 
пов’язаних із конвергенцією, та визначено необхідні напрями роботи українського уряду. Моніторинг реалізації плану 
заходів з виконання угоди про асоціацію, запущений урядом україни восени 2019 р., дає можливість зрозуміти, що 
конвергенція між україною та Єс є надскладним, довготривалим і міждисциплінарним процесом.

ключові слова: східна Європа, україна, економічний розвиток, посткомунізм, лібералізм, міждисциплінарність.
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конвергенциЯ Между восточной европой и украиной:  
пути соверШенствованиЯ

аннотация. статья посвящена некоторым проблемам конвергенции между украиной и странами восточной евро-
пы. Подчеркивается, что реформы последних лет крайне важны для ускорения экономического развития. особое вни-
мание уделено различным междисциплинарным факторам, которые могут ускорить конвергенцию. в рамках данной 
работы проблемы конвергенции рассматриваются как сложные междисциплинарные проблемы реального мира. По-
скольку проблемы конвергенции являются сложными, то украине стоит использовать бесценный опыт стран – членов 
европейского союза. наравне с экономическими проблемами следует также уделять повышенное внимание социаль-
ным, культурным и психологическим аспектам конвергенции. кроме того, поскольку реальное экономическое развитие 
зависит от идеологии, политики, права и государственного управления, стоит детальнее рассмотреть возможности раз-
вития либеральной демократии. 

ключевые слова: восточная европа, украина, экономическое развитие, посткоммунизм, либерализм, междисци-
плинарность.
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THE ROLE OF VALUE DRIVERS IN VALUE-BASED MANAGEMENT CONCEPT

Summary. The article deals with the concept of value-based management of corporations in modern conditions. Basic mod-
ern conceptual ideas of famous world economists are revealed. The concept and basic theories of value drivers are analyzed by 
the authors. Various approaches and classifications to the theory of value-based management and value drivers are examined. 
Process of analyzing value drivers that is used by corporate management is explained. The article gives examples of implemen-
tation of value-based indicators in the most successful corporations of the world at the present stage. The authors are analyzing 
the impact of value drivers on corporate value per employee, as exemplified by the corporations of Forbes 2000 using an econo-
metric model. The concepts of such value-based indicators as EBITDA and EV/EBITDA are revealed.

Key words: value-based management, corporate finance, value, value driver, corporate governance.

Formulation of the problem. At the present stage, firms 
are operating in a business environment that requires them to 
implement a system of metrics that illustrates value and prof-
itability better. It should be noted that the current accounting 
systems do not fully meet the conditions of functioning of the 
effective capital markets and do not meet the requirements 
of the main stakeholders. The constant improvement of effi-
ciency in the capital markets requires more efficient distribu-
tion of capital within firms. Thus, a new scorecard and value-
based management (VBM, Value-based management) have 
emerged, i. e. managing a company based on a value approach 
to maximize the market value of the company.

Value-based management is based on the concept of 
value. The cost of a company depends on many factors called 

value drivers. At the present stage, the companies use cost 
driver analysis to increase the efficiency of their business and 
increase its value, and the cost driver analysis helps strategic 
planning for company management.

Analysis of recent research and publications. The analy-
sis of value drivers and value based management concept is 
devoted to the works of the folowing researchers: V. Fruhan, 
A. Rappaport, T. Copeland, T. Coller, R. Morin and others.

Setting objectives. The purpose of this research is to 
define the notion of value drivers and their role in value-based 
corporate finance management.

The main material research. At the present stage, the 
existing accounting systems do not fully satisfy the conditions 
of functioning of effective markets. A new set of metrics, 
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such as the value-based management (VBM), is a topical and 
necessary one, that is the value-based management that maxi-
mizes the market value of a company and reflects the opportu-
nities and threats of its operations [1].

The first conceptual ideas of the value-based financial 
management were driven by changes in the economic envi-
ronment and began to emerge in the United States in the 
1980s. The authors of the theory are V. Fruhan (1979) and 
A. Rappaport (1986) .

The concept of VBM was created in the context of social 
and economic changes in the late twentieth century. The fac-
tors that contributed to its development include: the increased 
volume of using the private capital, the revolution in informa-
tion technology and the globalization of markets. The wide-
spread use of this management concept has completely 
changed the way companies operate worldwide [2]. 

Corporate governance has a constant purpose in maximiz-
ing shareholder income. But while maximizing shareholder 
value is an important corporate objective, it is not sufficiently 
specific and accountable for operational management, which 
also needs to know which factors can mostly affect value and 
which factors can be most easily influenced.

An important part of VBM is a thorough understanding of 
the performance variables that will actually generate business 
value, i. e. key drivers of value. This understanding is impor-
tant because the organization cannot directly influence cost. 
It should focus on what it can affect: customer satisfaction, 
capital costs, and more [3].

Value driver is any variable that affects the value of the 
company. The variables that determine the value of the com-
pany can be expressed in different quantities. These are the 
variables which the performance of the enterprise depends 
on. In other words, company value drivers are critical factors 
that affect the value components and their formation, they are 
directly determined and dependent on the management deci-
sions that help to analyze and control the enterprise value cre-
ation process.

There are many factors that create value, including: pro-
prietary technologies, market position, brand, various product 
lines, patented products and more. Elements common to all 
value-adding industries include:

• Stable, motivated management team
• Operating systems that improve cash flow sustainability
• A solid, diversified customer base
• The appearance of the object matches the asking price
• A realistic growth strategy
• Effective financial control
• Good and improving cash flow [4].
Value driver analysis is an important basis for strategic 

planning, helping management to streamline its operations 
to identify critical strategic levels. In order to study changes 
in shareholder value creation, it is necessary to identify those 
variables that can be controlled, modified, managed or even 
manipulated by the company management. 

Identifying value drivers is a three-step process:
1. Development of a «map» of value drivers for the enterprise
2. Cost driver sensitivity test
3. Controllability test [5].
In the first stage, manager documents what specific factors 

affect such broad metrics as operating profit, etc. In the sec-
ond stage, after the baseline has been built for each operating 
factor, the manager should analyze how changes in each fac-
tor affect the overall cost of the business. The next step is to 
examine each variable to see if it can be controlled [6].

Once management has established consensus around 
major cost drivers, they can focus on the logistics of improv-
ing driver performance.

Copeland, Koller, and Moorin classify cost drivers in three 
levels:

1. Drivers of general value are established in terms of 
Return on Equity (ROE), which includes operating margin 
and invested capital.

2. The next level of value drivers is the business unit level 
drivers (variables such as customer mix, sales performance, or 
cost sharing).

3. The last tier is operational, where variables such as per-
centage of capacity utilized (plant or machine), delivery costs, 
and terms and conditions of debtors or creditors are directly 
controlled and modified by the decisions of the executives

By creating as many value drivers as possible, the com-
pany can increase its influence in the market. In order to con-
stantly increase the value of products and services, businesses 
must constantly monitor the market so that they can be the first 
to take advantage of demand and behavior of the buyers [7].

The critical success factors should be identified during 
strategic management of the company and then the key per-
formance indicators should be identified. Value creation is 
driven by a reasonable balance of growth, return on capital, 
cost of capital, and ability to be effective over time.

According to the concept of Rappaport (1986), manage-
ment measures can be evaluated on the basis of significant 
factors and appropriate management decisions. Alfred Rap-
port has offered seven drivers in the business that can be man-
aged to create value:

• sales growth;
• increase in operating profit margin;
• reduction of the cash tax rate;
• reduction of the working capital investment (WCI);
• reduction of the investments in fixed capital;
• reduction of the weighted average cost of capital (WACC);
• increase in the period of competitive advantage [8]. 

 

Value 
drivers

Finan
cial

Non-
financ

ial

Drivers 
of 

stability

Opera
ting

Fig. 1 Groups of value drivers
Source: created on the basis [7]

The financial group usually includes those financial com-
ponents that optimize the cost of capital, its distribution and 
structure, participate in the formation of profits, etc.

It is important to note that the financial drivers are often 
of an evaluative nature: they are not separate items of the bal-
ance sheet and profit and loss statement, but are indicators of 
growth, change or relationship of these items.

For operating drivers, all those factors that affect the 
amount of cash flow are generated by increasing efficiency 
or growth. Unable to influence financial ratios directly, the 
company executes cost-oriented management by influencing 
operating leverage.

The drivers of sustainability include those components of 
business processes that contribute to the normal functioning 
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Table 1
Descriptive statistics

Variable Min Max Mean Median St. Dev
EBITDA 17,633 87 48,48 41,321 18,056
WACC 2,92 9,99 6,595 6,87 2,06

earningsyield 1,63 12,5 7,56 7,7 3,18
Source: calculated by the authors

Table 2
Coefficients and statistical estimates

 Pooled Fixed Effects Random effects VIF

const −1.366
(-1.335)

-0,99
(-1,118)

−1.107
(−1.148) -

EBITDA
0.093

(3,316) 
***

0,103
(5,625)

***

0.103
 (5.766)

***
3,676

WACC
0.433

(2,276)
**

0,279
(2,005)

*

0.301
(2.262)

**
2,2

earningsyield
−0.368
(-3,057)

***

−0.351
(−5.928)

***

−0.352 
(−6.043)

***
2,1

R² 0,73 - - -
F 19,3 - - -

Source: calculated by the authors

of the enterprise in the long run. These factors reflect the rela-
tionship between external processes occurring in the market 
for a company and internal ones that affect value. These driv-
ers include:

• Changes in legislation.
• Market changes.
• Reputational risks of the company.
Non-financial drivers include factors that indirectly affect 

cash flow generation, and come from the features of doing 
business. In this group of drivers the following are highlighted:

• Agency conflict;
• Customer relationships;
• Relations with business owners;
• Relations with partners.
Thus, the model of the value drivers divides the activity 

of the company into separate business processes, phenomena 
and indicators related to value creation [8].

The impact of value drivers on enterprise value per 
employee is analyzed on the example of the five most success-
ful Forbes 2000 corporations in the world: Apple, Royal Dutch 
Shell, Berkshire Hathway, Exxon Mobil, Toyota Motors. The 
list is based on several criteria: income, profit, value of assets 
of the company and its market value. Because of the using any 
one parameter will result in an unbiased and incomplete esti-
mate, Forbes uses a coefficient that equally takes into account 
four parameters [9].

Enterprise value (hereinafter EV) is one of the most impor-
tant indicators that an investor should focus on. The indicator 
is calculated by adding to the market capitalization of the net 
debt of the company, which is calculated by adding up the 
short- and long-term debt of the company, the share of minor-
ity shareholders and the capital of the preferred shareholders 
minus cash and cash equivalents from this amount.

Company Value is a theoretical index for investors of a 
company price when it is absorbed. EV is an estimate. Inves-
tors use valuation ratios to compare companies. The smaller 
the valuation factor, the more return the investor will receive 
on the invested capital.

To evaluate the impact of value drivers, econometric 
model is constructed via GRETL program software. 

The dependent variable is the company value divided by 
the number of company employees (EVqofworkers). Indepen-
dent variables were selected: earnings before interest, taxes 
and depreciation (EBITDA), weighed average cost of capital 
(WACC), return on assets (ROA), earnings yield (earning-
syield). The statistics are taken over a 5 year period. 

Thus, a 3-factor econometric model of the following form 
was built:

   (1)  

The data includes 25 observations; the period of analysis 
consists from annual data from 2014 to 2018. Descriptive sta-
tistics of the model variables is available in the Table 1.

On the basis of the use of Ordinary least square (1OLS) 
with special modification for panel data and software gretl 
1.9.6 the following estimates of regression coefficients were 
obtained (Tab. 2).

The model was tested for multicollinearity. According to 
VIF-index, the multicollinearity in a model is absent (VIF <10).

According to the Table 2, the model with all significant 
coefficients is obtained.

Fisher’s index is 19,3: this indicator is less than the one in the 
table, so the regression equation estimate is statistically reliable 
and the coefficient of determination is statistically significant.

The determination coefficient is 73%, which indicates 
the high accuracy of the model approximation (the model 
describes the phenomenon chosen well). Regarding signifi-
cance, the least significant factor is the weighted average cost 
(p-value is the highest: 0,0334). The smallest p-value was 
found for the EBITDA ratio, therefore it is the most signifi-
cant in the model. 

The significant variable has an inverse relationship with 
the yield of the securities as well as a direct relationship with 
the other two indicators. If the yield on securities changes 
by one standard deviation, the value of the company per 
employee will be reduced by 0.3 standard deviations.

When profits before interest, taxes and depreciation 
(EBITDA) are deducted by one standard deviation, the value 
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of the company produced by one employee will increase by 
0.09 standard deviations.

Thus, we can conclude that in the most successful compa-
nies in the world the key value driver is EBITDA.

With the help of EBITDA it is possible to compare the 
financial results of competing companies operating in one 
industry, to determine the level of solvency of the company 
and the probability of repayment of existing debt. 

This indicator assesses the attractiveness of the com-
pany for its absorption or lending well. EBITDA is a conve-
nient tool for analyzing property redistribution, as it allows 
determining the effectiveness of a change of owner to a new 
one, capable to provide a lower rate of the company’s loan.  
Another advantage of EBITDA is the ability to calculate this 
index quite simply and quickly.

EBITDA reflects the amount of profit before deducting all 
required payments from the company. Thus, it does not dis-
close the profitability of the company itself and its profit. It is 
rather the profitability of the main activity of the company 
(business) and the ability of the company in this direction to 
work and earn. 

The main drawback of the EBITDA is that it does not reflect 
the funds spent on the purchase of assets: real estate, equip-
ment, vehicles and anything else that will work for several 
years. But almost all assets age, wear out, lose in price. And 
over time, the old equipment must be replaced with the new 
one. Money for it should be put aside today. Otherwise, at the 
end of a certain period it will be possible to close the enterprise. 

The table shows the financial performance of corporations 
as of 2018. Based on the data, we can conclude that the best 
results in adding company value are shown by Apple.

However, the EV / EBITDA multiplier shows that it will 
take 11 years for the operating profit to cover its invested capi-
tal, the largest indicator among the selected companies.

It should be noted that the multiplier is used to compare 
companies in the same industries, so the statement that invest-
ing in Apple may be unprofitable for an investor is incorrect.

The multiplier is good because it gives a net result, with-
out adjustment for the country of incorporation (taxes), debt 
load (interest), capital intensity (depreciation), company size 
and accounting currency (as this is a relative indicator). Due 
to EV / EBITDA, the potential investor can compare invest-
ments in companies from different countries and in different 
sizes and get comparable results.

Conclusions. Thus, it can be concluded that value is an 
important indicator of evaluating the performance of a com-
pany, since it takes into account the long-term interests of all 
stakeholders in the company, not just its shareholders. Value-
based management is an integration process aimed at improv-
ing the process of strategic and operational decision-making 
in the organization as a whole, with an emphasis on the key 
factors that are relevant to each company.

The important steps in development of a company’s finan-
cial growth strategy are identifying an integral key indicator 
that signals the creation or destruction of value, and identify-
ing value drivers at different levels of management.

Table 3
Financial indicators of corporations for 2018

EV, USD mln EBITDA, USD mln EV/EBITDA
Apple 973 82,872 11,74
Royal Dutch Shell 334 63,379 5,26
Berkshire Hathway 514 46,632 11,022
Exxon Mobil 366 47,591 7,69
Toyota Motors 321 36,905 8,7

Source: created on the basis [10]

References:
1. Shagіna S.O., Bichkova N.V. Koncepcіja vartіsno-orієntovanogo upravlіnnja jak osnova upravlіnnja fіnansami korporacіj na 

suchasnomu etapі [The concept of value-based management as the basis of corporate finance management at the present stage] / 
Dev'jata Mіzhnarodna naukovo-praktichna konferencіja "Dobrobut nacіj v umovah global'noї nestabіl'nostі" : [zb. nauk. pr.] . ONU 
іm. і.і. Mechnikova, Programa іm. ZHana Mone ; za zag. red. S.O. JAkubovs'kogo. – Odesa : Odes'kij nac. un-t, 2019. – pp. 41–42.

2. Shagіna S.O. Osoblivostі vikoristannja vartіsno-orієntovanih pokaznikіv dlja ocіnki dіjal'nostі korporacіj na suchasnomu etapі 
[Features of using value-based metrics to evaluate the performance of corporations at the current stage] . Socіal'no-polіtichnі 
studії. – 2019. – № 3. – pp. 176–177.

3. Shagіna S.O. Konceptual'nі pіdhodi do vartіsno-orієntovanogo upravlіnnja fіnansami korporacіj na suchasnomu etapі [Concep-
tual approaches to value-based corporate finance management at the current stage]. Regіonal'na ekonomіka ta upravlіnnja. – 
2019. – №3. – pp. 101–105.

4. Value drivers white paper [Electronic resource] . – Available from: http://www.peterracen.com/files/86830/Racen13.pdf (accessed 
15 November 2019)

5. Identifying and Managing Key Value Drivers[Electronic resource] . – Available from: https://www.lek.com/sites/default/files/insights/
pdf-attachments/1936_Identifying_and_Managing_Key_Value_Drivers_LEK_Executive_Insights.pdf (accessed 15 November 2019).

6. What is value-based management? An excerpt from Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Second 
Edition[Electronic resource] . – Available from: https://immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GENERAL/MCKNSYUS/M94000K.
pdf (accessed 15 November 2019).

7. Financial and non-financial value drivers in shareholder value creation process [Electronic resource] . – Available from:  
https://www.researchgate.net/publication/256060882_Financial_and_Non-Financial_Value_Drivers_in_Shareholder_Value_Cre-
ation_Process (accessed 15 November 2019).

8. Opredelenie drajverov sozdanija stoimosti v sub’ektah malogo i srednego predprinimatel'stva, zanjatyh v sfere optovoj torgovli nefte-
produktami [Electronic resource] . – Available from: https://naukovedenie.ru/PDF/06EVN217.pdf (accessed 15 November 2019).

9. Global 2000 – The World's Largest Public Companies 2019 – Forbes. – [Electronic resource]. – Available from:  
https://www.forbes.com/global2000/#281310de335d (accessed 15 November 2019).

10. Value Investing | Market insights and news of the investment gurus. [Electronic resource] . – Available from:  
https://www.gurufocus.com/ (accessed 15 November 2019).



142

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 28, частина 2 • 2019

список використаних джерел:
1. Шагіна с.о., Бичкова н.в.  концепція вартісно-орієнтованого управління як основа управління фінансами корпорацій 

на сучасному етапі. дев'ята Міжнародна науково-практична конференція "добробут націй в умовах глобальної неста-
більності" : [зб. наук. пр.] / ону ім. і.і. Мечникова, Програма ім. жана Моне ; за заг. ред. с. о. Якубовського. – одеса : 
одеський нац. ун-т, 2019. – с. 41–42.

2. Шагіна с.о. особливості використання вартісно-орієнтованих показників для оцінки діяльності корпорацій на сучас-
ному етапі. соціально-політичні студії. – 2019. – № 3. – с. 176–177.

3. Шагіна с.о. концептуальні підходи до вартісно-орієнтованого управління фінансами корпорацій на сучасному етапі. 
регіональна економіка та управління. – 2019. – №3. – с. 101–105.

4. Value drivers white paper [Electronic resource] . – Available from: http://www.peterracen.com/files/86830/Racen13.pdf (дата 
звернення 15.11.2019).

5. Identifying and Managing Key Value Drivers[Electronic resource]. – Available from: https://www.lek.com/sites/default/files/
insights/pdf-attachments/1936_Identifying_and_Managing_Key_Value_Drivers_LEK_Executive_Insights.pdf (дата звернення 
15.11.2019).

6. What is value-based management? An excerpt from Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Second 
Edition[Electronic resource]. – Available from: https://immagic.com/eLibrary/ARCHIVES/GENERAL/MCKNSYUS/M94000K.
pdf (дата звернення 15.11.2019).

7. Financial and non-financial value drivers in shareholder value creation process [Electronic resource]. – Available from:  
https://www.researchgate.net/publication/256060882_Financial_and_Non-Financial_Value_Drivers_in_Shareholder_Value_
Creation_Process (дата звернення 15.11.2019).

8. определение драйверов создания стоимости в субъектах малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере опто-
вой торговли нефтепродуктами [Электронный ресурс]. – режим доступа: https://naukovedenie.ru/PDF/06EVN217.pdf (дата 
звернення 15.11.2019).

9. Global 2000 – The World's Largest Public Companies 2019 – Forbes. – [Electronic resource]. – Available from:  
https://www.forbes.com/global2000/#281310de335d (дата звернення 15.11.2019).

10. Value Investing | Market insights and news of the investment gurus. [Electronic resource]. – Available from:  
https://www.gurufocus.com/ (дата звернення 15.11.2019).

роль драйверів вартості у концепціЇ вартісно-оріЄнтваного управліннЯ

анотація. на сучасному етапі фірми працюють у бізнес-середовищі, що вимагає від них впровадити систему по-
казників, яка краще ілюструє цінність та прибутковість. слід зазначити, що діючі системи бухгалтерського обліку не 
повністю відповідають умовам функціонування ефективних ринків капіталу та не відповідають вимогам основних заці-
кавлених сторін. Постійне підвищення ефективності на ринках капіталу вимагає більш ефективного розподілу капіталу 
в межах фірм. таким чином, з'явилася нова система показників та управління на основі вартості (VBM, управління 
на основі цінності) - управління компанією на основі вартісного підходу для максимізації ринкової вартості компанії. 
управління на основі цінності базується на концепції вартості. важливою частиною VBM є глибоке розуміння змінних 
продуктивності, які будуть фактично створювати вартість бізнесу - ключові драйвери вартості. таке розуміння є важли-
вим, тому що організація не може впливати безпосередньо на вартість. вартість компанії залежить від багатьох факто-
рів, які називаються драйверами цінності. на сучасному етапі компанії використовують аналіз драйверів вартості для 
підвищення ефективності свого бізнесу та підвищення його вартості, а аналіз драйверів вартості допомагає стратегіч-
ному плануванню управління компанією. у статті розглядається концепція управління на основі цінностей корпорацій 
у сучасних умовах. розкрито основні сучасні концептуальні ідеї відомих світових економістів. авторами проаналізова-
но концепцію та основні теорії драйверів цінності. розглядаються різні підходи та класифікації до теорії управління на 
основі цінності та драйверів вартості. автори аналізують вплив драйверів вартості на корпоративну вартість на одного 
працівника, як показано на прикладі корпорацій Forbes 2000, використовуючи економетричну модель. зроблено ви-
сновки щодо результатів побудованої моделі та впливу драйверів вартості на показники обраних корпорацій. розкрито 
поняття таких показників на основі цінності, як EBITDA та EV / EBITDA. у статті наведено приклади впровадження 
ціннісних показників у найбільш успішних корпораціях світу на сучасному етапі.

ключові слова: вартісно-орієнтоване управління , корпоративні фінанси, вартість, драйвери вартості, корпоративне 
управління. 

роль драйверов стоиМости в концепции  
стоиМостно-ориентированного управлениЯ

аннотация. в статье рассматривается понятие стоимостного управления корпорациями в современных условиях. 
раскрыты основные современные концептуальные идеи известных мировых экономистов. Понятие и основные теории 
факторов стоимости анализируются авторами. рассматриваются различные подходы и классификации к теории управ-
ления стоимостью и факторов стоимости. объясняется процесс анализа стоимостных драйверов, который используется 
корпоративным управлением. в статье приведены примеры реализации стоимостных показателей в наиболее успеш-
ных корпорациях мира на современном этапе. авторы анализируют влияние факторов стоимости на корпоративную 
стоимость на одного сотрудника, что подтверждается примерами корпораций Forbes 2000 с использованием экономе-
трической модели. раскрыты понятия таких стоимостных показателей, как EBITDA и EV / EBITDA.

ключевые слова: управление на основе стоимости, стоимость, корпоративные финансы, стоимость, драйверы сто-
имости, корпоративное управление.
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до проБлеМи державного регулЮваннЯ первинного ринку житла

анотація. у статті систематизовано наукові підходи та законодавчі вимоги стосовно необхідності впровадження 
державної політики у галузі житлового будівництва. Проаналізовано поточні проблеми ринку житлового будівництва 
в україні та виявлено ознаки неврівноваженості ринку у сегменті доступного житла. узагальнено підходи до запро-
вадження державної житлової політики. доведено доцільність запровадження державою політики із забезпечення гро-
мадян доступним житлом та її вплив на економічний і соціальний розвиток країни. визнано, що головними напрямами 
державної житлової політики є поліпшення інвестиційного клімату та підвищення платоспроможного попиту. запро-
поновано механізми реалізації державної житлової політики за основними напрямами економічної політики держави: 
бюджетною, інвестиційною, антимонопольною, грошово-кредитною.

ключові слова: первинний ринок житла, житлова нерухомість, державне регулювання, механізми, інвестиції, до-
ступне житло, державна політика, соціальний розвиток, житлове будівництво.

вступ та постановка проблеми. важливість пер-
винного ринку житлової нерухомості для стабільності 
економічного і соціального середовища країни вимагає 
створення системи регулювання та стимулювання його 
розвитку на державному і регіональних рівнях із залучен-
ням місцевих органів влади. головною метою політики 
уряду щодо житлового будівництва має бути створення 
передумов для збалансування попиту та пропозиції, адже 
сьогодні невирішеною залишається проблема забезпе-
чення доступним житлом домогосподарств та громадян, 
які цього потребують першочергово: молодих сімей, учас-
ників ато, внутрішньо переміщених осіб. так, незва-
жаючи на щорічну стабільну, в межах 1%, позитивну 
динаміку нарощування обсягу житлового фонду країни 
(станом на кінець 2018 р. загальна площа житлового 
фонду становила 993 млн. кв. м, а на одного жителя країни 
припадало 23,7 кв. м) [1], лише 6% домогосподарств, що 
цього потребують, змогли скористатися державними жит-
ловими програмами. експерти BRDO оцінюють щоріч-
ний додатковий незадоволений попит на житло в україні 
в розмірі 81,7 млрд. грн, та, за їхніми даними, менше 10% 
домогосподарств мають змогу придбати житло без залу-
чення кредитних ресурсів [2]. наявна ситуація, головним 
чином, зумовлена низьким рівнем доходів переважної 
більшості населення країни. Певні кроки в напрямі реалі-
зації житлової політики мають базуватися на забезпеченні 
довготривалого економічного зростання [3] та стабіль-
ного соціального розвитку [4; 5].

аналіз останніх досліджень і публікацій. теоретичні 
підходи до державного регулювання ринку нерухомості 
розроблено дж. Фридманом, д.в. ісаєнко, с.в. Мочерним, 
с.а. Фесаком, л.П. чубуком. значний внесок у практич-
ний досвід житлового будівництва, розроблення інстру-
ментів та механізмів фінансування будівництва, а також 
його законодавчого забезпечення зробили к.в. Паливода, 
в.і. кравченко, в.а. Поляченко, в. куйбіда [4; 5; 7; 15].

Метою даної роботи є систематизація механізмів дер-
жавної житлової політики, спрямованої на ринок будівни-
цтва доступного житла для створення передумов до його 
врівноваження та дослідження їх дієвості з метою забезпе-
чення довготривалого соціального й економічного ефекту.

результати дослідження. Функціонування ринку 
житлового будівництва як сукупності різноманітної кіль-
кості процесів відбувається під впливом ринкового меха-
нізму саморегуляції відносин між суб’єктами господарю-
вання та їх державним регулюванням.

державна житлова політика має бути спрямована 
на виконання ст. 47 конституції україни. регулююча 
роль держави у функціонуванні галузей народного гос-
подарства україни закріплена законодавчо. так, згідно 
з п. 1 ст. 5 господарського кодексу україни (гк), правовий 
господарський порядок формується на основі «оптималь-
ного поєднання ринкового саморегулювання економічних 
відносин суб’єктів господарювання та державного регу-
лювання макроекономічних процесів, виходячи з консти-
туційної вимоги відповідальності держави перед люди-
ною за свою діяльність…» [6].

згідно з п. 1 ст. 10 гк, головними напрямами еко-
номічної політики в частині регулювання первинного 
ринку житла, що визначаються державою, є: структурно-
галузева політика, спрямована в тому числі на будівельну 
галузь; інвестиційна політика, спрямована «на створення 
суб’єктам господарювання необхідних умов для залучення 
і концентрації коштів на потреби розширеного відтворення 
основних засобів виробництва»; цінова політика, яка спря-
мована на регулювання «відносин обміну між суб’єктами 
ринку з метою забезпечення еквівалентності в процесі 
реалізації національного продукту»; антимонопольно-кон-
курентна політика, що спрямована на «створення опти-
мального конкурентного середовища діяльності суб’єктів 
господарювання» задля «сприяння зростанню ефективної 
соціально орієнтованої економіки»; бюджетна політика, 
спрямована на «оптимізацію та раціоналізацію форму-
вання доходів і використання державних фінансових 
ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій 
у економіку», «забезпечення соціальної справедливості 
під час перерозподілу національного доходу»; подат-
кова політика, спрямована на «забезпечення економічно 
обґрунтованого податкового навантаження на суб’єктів 
господарювання, стимулювання суспільно необхідної 
економічної діяльності суб’єктів»; грошово-кредитна 
політика, спрямована в тому числі на «залучення коштів 
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суб’єктів господарювання та населення до банківської 
системи, стимулювання використання кредитних ресурсів 
на потреби функціонування і розвитку економіки». згідно 
з п. 3 ст. 10 гк, у соціально-економічній сфері держава 
«здійснює соціальну політику захисту прав споживачів, 
політику заробітної плати і доходів населення, політику 
зайнятості, політику соціального захисту та соціального 
забезпечення» [6]. згідно з п. 2 ст. 12 гк, головними засо-
бами регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів 
господарювання є державне замовлення, технічне регулю-
вання, регулювання цін і тарифів, надання податкових та 
інших пільг [6].

на думку в. куйбіди 1, «триєдиною місією держави є 
регулювання макроекономічної ролі будівельного комп-
лексу», а державна політика у будівельній галузі має 
формуватися «на основі пізнання об’єктивних прямих 
і зворотних зв’язків макро- і мікроекономічних інвести-
ційно-будівельних процесів, моделювання впливу струк-
тури, економічного механізму і показників розвитку 
інвестиційно-будівельного комплексу на динаміку соці-
ального і економічного розвитку держави та її регіонів, 
а такої динаміки – на будівництво». Пріоритетні напрями 
розвитку житлового будівництва, на його думку, мають 
орієнтуватися на загальнодержавні соціальні та еконо-
мічні стратегії, а також на державні та регіональні цільові 
програми. При цьому «результативність та ефективність 
програм повинна забезпечуватися професійним плану-
ванням і управлінням, запровадженням процедури кори-
гування програм, контролем над фінансуванням і стро-
ками виконання заходів» [7].

к.в. Паливода 2 зауважує на «стабілізуючий вплив 
масштабного житлового будівництва на соціально-еконо-
мічну ситуацію в країні» і доводить необхідність «поси-
лення сприяння держави житловому будівництву», у тому 
числі за рахунок дій, спрямованих на поліпшення інвес-
тиційного клімату в країні, поліпшення взаємодії між 
забудовниками, фінансовими установами та органами 
місцевої влади, створення законодавчих та нормативно-
правових передумов у фінансовій та податковій сферах, 
а також створення прозорих і сприятливих умов землеко-
ристування [4]. він уважає, що одним із першочергових 
завдань у країні є «створення дієвих механізмів та інстру-
ментів фінансування житлового будівництва». також, на 
його думку, необхідно підтримувати забудовників, які 
впроваджують новітні механізми фінансування житло-
вого будівництва.

Можливість надання будівельним, девелоперським 
та обслуговуючим компаніям, які приймають участь 
у державних житлових програмах, пільг (наприклад, на 
придбання земельних ділянок) призведе до зниження 
податкового навантаження, зменшення собівартості буді-
вельних робіт та сприятиме розвитку таких компаній, 
завдяки чому будуть створені сприятливі умови для збіль-
шення пропозиції житла [8].

в.а. Поляченко вважає, що «житлове будівництво 
повинно стати одним із пріоритетних національних про-
єктів, а за допомогою державних ресурсів країна повинна 
стимулювати попит саме на недороге, доступне житло» [5].

Багато науковців доводять, що нове будівництво 
та державні інвестиції дають поштовх економіці. так, 
М. Шмєльов наполягає на необхідності впровадження 
прямої підприємницької діяльності держави у тих галу-
зях, які задовольняють нагальні потреби суспільства [9]. 
1 Міністр регіонального розвитку та будівництва україни (2007–
2010 рр.), президент національної академії державного управління 
при Президентові україні (31 серпня 2016 р.– 5 квітня 2019 р.).
2 голова Правління ат «акБ «аркада».

Ю.в. кіндзерський уважає, що ефективність упрова-
дження промислової політики напряму впливає на якість 
життя громадян за рахунок збільшення кількості зайня-
того населення та зростання обсягів їхніх доходів та 
витрат [10]. т.Ф. нахкур пропонує створити державою 
умови для сталого збільшення інвестицій у будівництво 
за рахунок капіталовкладень із боку держави, юридичних 
та фізичних осіб, кошти яких були б акумульовані в інвес-
тиційні фонди [11].

у роботі [12] зауважено, що внаслідок невиваженої 
політики на ринку житлової забудови держава на разі не 
визначає ключові напрями його розвитку та, відповідно, 
не впливає на процес урівноваження попиту та пропози-
ції. негативним чинником у роботі названо також досить 
низький обсяг державних інвестицій у житлове будівни-
цтво. так, станом на 2018 р. у загальній сумі інвестицій 
у житло у розмірі 51 477 млн. грн частка фінансування 
будівництва житла коштами населення становила 57% 
(29 173 млн. грн), власними коштами підприємств та 
організацій – 17% (8 957 млн. грн), коштами державного 
бюджету – 1,6% (830 млн. грн), місцевого бюджету – 1,9% 
(996 млн. грн) [13].

щодо розроблення, вдосконалення та впровадження 
державних механізмів регулювання житлового будів-
ництва вчені погоджуються, що необхідно враховувати 
поточні політичні, економічні та соціальні умови розви-
тку країни [4], зауважувати на нерівномірність соціально-
економічного розвитку регіонів [8], а також ураховувати 
сформований світовий досвід у цій сфері.

головними напрямами державної житлової політики 
вчені називають поліпшення інвестиційного клімату [4], 
підвищення платоспроможного попиту [10; 12], запрова-
дження іпотечного кредитування [5].

для поліпшення інвестиційного клімату на ринку 
первинної житлової забудови необхідно сприяти покра-
щенню його прозорості, створенню умов розвитку кон-
курентного середовища, зниженню корупційних ризи-
ків за рахунок упровадження публічності, відкритості 
та доступності інформації щодо виділення під забудову 
земельних ділянок, інформації щодо всіх учасників буді-
вельного процесу, стану будівництва та якості об’єктів 
будівництва [3]. також необхідно створити правове поле 
для забезпечення скорочення термінів надання адмінпос-
луг у будівництві та підвищення якості їх надання [8; 14].

окремо пропонується розвивати ринок орендного 
житла, який був би доступним для населення з невисоким 
рівнем доходів [14]. так, в аналітичній записці Інституту 
стратегічних досліджень сказано, що «будівництво оренд-
ного житла є одним з ефективних способів розв’язання 
суперечності між рівнем доходів населення і рівнем цін 
на житло», та названо такі позитивні наслідки розвитку 
сектору орендного житла: зниження загального рівня цін 
на ринку житлової нерухомості; зниження гостроти проб-
леми забезпечення житлом громадян, що потребують 
поліпшення житлових умов; вирішення житлових проблем 
домогосподарств в умовах невизначеності їхніх доходів; 
ефективне вирішення проблеми управління багатоквар-
тирними будинками; позитивний вплив на мобільність 
робочої сили та сприяння економічному розвитку регі-
ону; створення сприятливих умов для участі роботодавців 
у вирішенні житлових проблем найманих працівників [12].

серед напрямів державної політики, що мають за 
мету поліпшити соціально-економічні показники країни, 
окремо акцентується увага на необхідності підвищення 
платоспроможного попиту. у роботі [15] к.в. Пали-
вода досліджує вплив державної політики, спрямованої 
на нарощування доходів населення для активізації його 
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інвестиційної діяльності. він доводить, що приріст інди-
відуальних доходів населення за рахунок збільшення роз-
мірів заробітної плати та соціальних виплат призводить 
до збільшення індивідуальних заощаджень, які є потен-
ційним інвестиційним ресурсом.

необхідним заходом із боку держави в умовах обме-
женого бюджету, що виділяється на фінансування житло-
вих програм, є контроль над вартістю житлових об’єктів 
будівництва, які беруть участь у державних житлових 
програмах. автор дослідження [12] називає встановлення 
зв’язку між собівартістю будівництва доступного житла 
та його ринковою ціною одним із головних завдань дер-
жавної житлової політики.

для забезпечення ефективного впровадження держав-
ної житлової політики її розроблення та реалізація мають 
одночасно здійснюватися на макрорівні (національний 
рівень), мезорівні (регіони країни та будівельна галузь) 
та мікрорівні (суб’єкти господарювання) [10]. так, 
на макрорівні визначаються загальнонаціональні цілі 
подальшого розвитку ринку житла, формується та вдо-
сконалюється нормативна база, розробляються державні 
житлові цільові програми, визначаються шляхи їх ресурс-
ного забезпечення; запроваджуються механізми фінансу-
вання житлового будівництва, організовується взаємодія 
забудовників, банків та держави. на мезорівні розробля-
ються регіональні житлові програми та формуються під 
них бюджети з урахуванням поточного соціально-еко-
номічного стану та перспектив розвитку регіону, його 
інфраструктури, попиту на нове житло, сформованих цін 
на нерухомість та територіальних особливостей регіону. 
на мікрорівні основним завданням держави є сприяння 
встановленню прозорих взаємозв’язків між забудовни-
ками, підрядниками, банками, сектором послуг та інвес-

торами, а також цілеспрямоване створення мотивуючих 
для забудовників і банків умов щодо їх участі в держав-
них житлових програмах.

таким чином, для успішної реалізації державної 
макроекономічної політики у галузі житлового будівни-
цтва, головна мета якої полягає у створенні умов врівно-
важеності ринку житла, є запровадження постійного ана-
лізу з подальшим удосконаленням таких елементів [10]:

– системи державного нормативно-правового та орга-
нізаційно-управлінського забезпечення розвитку житло-
вого будівництва;

– системи суб’єктів державних та місцевих органів 
влади, суб’єктів господарювання, наукових і навчаль-
них організацій, що мають вплив на розвиток житлового 
будівництва;

– системи суб’єктів господарювання (забудовники, 
підрядники, фінансові установи тощо) та фізичних осіб, 
що безпосередньо залучені у процес будівництва житла;

– системи кінцевих об’єктивних результатів, пред-
ставлених сукупністю кількісних та якісних показників, 
які відображатимуть наслідки проведення державної жит-
лової політики.

узагальнюючи вищенаведені дослідження наукових 
і законодавчих джерел, пропонуємо такі напрями держав-
ної політики в галузі житлового будівництва та механізми 
її реалізації (рис. 1). заходи державної житлової політики 
уряду можна віднести до загальної економічної або соці-
альної політики держави. так, серед економічних заходів 
державної житлової політики, що мають за мету поліп-
шити макроекономічні показники, насамперед ввП та 
рівень безробіття, можуть бути такі напрями:

– подальша реалізація державних та регіональних 
житлових програм.

рис. 1. напрями та механізми державної житлової політики щодо регулювання рівноваги первинного ринку житла
Джерело: складено автором
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– поліпшення інвестиційного клімату.
– підвищення платоспроможного попиту.
зупинимося детальніше на цих напрямах і механіз-

мах їх реалізації в рамках кожного з видів стабілізаційної 
політики.

у рамках структурно-галузевої політики окремо 
мають розроблятися та впроваджуватися заходи щодо 
стимулювання галузі житлового будівництва задля зрос-
тання рівня життя населення. наприклад, реалізація існу-
ючих та розроблення нових державних та регіональних 
житлових програм, що відповідатимуть поточному соці-
ально-економічному становищу регіонів.

у рамках інвестиційної політики необхідні кроки, які 
забезпечать зниження фінансових та операційних ризи-
ків, що супроводжують процес будівництва об’єкта до 
моменту здачі його в експлуатацію як для інвесторів, так 
і для забудовників та інших учасників будівництва, а також 
для держави: удосконалення законодавства щодо захисту 
прав суб’єктів господарювання та інвесторів, у тому числі 
розроблення механізмів гарантованого повернення фінан-
сових вкладень; контроль над якістю виконання будівель-
них робіт; розроблення та впровадження національної 
електронної інформаційної платформи з базою даних 
об’єктів і суб’єктів господарювання первинного ринку 
житла в усіх регіонах країни; модернізація існуючих 
механізмів фінансування будівництва (фонди фінансу-
вання будівництва, випуск цільових облігацій, інститути 
спільного інвестування, фонди операцій із нерухомістю) 
відповідно до поточних потреб та розроблення нових 
у разі необхідності; впровадження механізму приватно-
державного партнерства до процесу будівництва доступ-
ного житла; розвиток ринку орендного житла.

у рамках антимонопольної політики необхідні заходи 
із забезпечення конкурентоспроможності та прозорості 
функціонування ринку житлової забудови щодо надання 
адміністративних послуг у будівництві, розподілі земель-
них ділянок під забудову, відборі об’єктів для участі у дер-
жавних житлових програмах, наданні пільг забудовникам, 
які приймають участь у цих програмах.

у рамках цінової політики необхідне впровадження 
таких механізмів: системи державного моніторингу цін 
на житло, яка надасть усім учасникам процесу об’єктивні 
дані щодо стану та тенденцій розвитку ринку первинної 
житлової забудови; системи розрахунку та моніторингу 
собівартості будівництва доступного житла, що дасть 
змогу мати економічно й соціально обґрунтовані ціни на 
доступне житло в усіх регіонах країни.

у рамках бюджетної політики необхідно: збільшити 
обсяги виділення коштів на державні та регіональні жит-
лові програми; збільшити обсяг державного замовлення 
на будівництво доступного житла.

у рамках податкової політики для підтримки забудов-
ників та інших суб’єктів господарювання, що приймають 
участь у державних житлових програмах, необхідно: впро-

вадити надання податкових пільг, пільг на придбання землі 
під забудову та інших; оптимізувати процес витрат забудов-
ника на будівництво об’єктів соціальної інфраструктури.

у рамках грошово-кредитної політики з метою залу-
чення до придбання житла на первинному ринку домо-
господарств із невеликим доходом та стимулювання 
використання кредитних ресурсів необхідно: розвивати 
іпотечне кредитування, у тому числі заходами, спрямова-
ними на зниження процентної ставки; створювати умови 
для концентрації та залучення вільних коштів юридичних 
та фізичних осіб в інвестування в житлове будівництво.

у рамках соціальної політики для забезпечення збіль-
шення платоспроможного попиту доцільно законодавчо 
запровадити підвищення розміру заробітних плат, соці-
ального забезпечення та інших доходів, на розмір яких 
прямо чи опосередковано впливає держава.

висновки. для більш продуктивного функціонування 
первинного ринку житла існує гостра потреба у теоре-
тико-прикладному обґрунтуванні ефективної системи 
управління галуззю житлового будівництва, яке б дало 
змогу задіяти низку механізмів, спрямованих на ство-
рення ключових важелів урегулювання дисбалансу ринку 
житла. очевидно, що діяльність державних органів влади, 
спрямована на поліпшення та відновлення балансу між 
попитом і пропозицією, призведе до зростання обсягів 
житлового будівництва та, відповідно, до певного наси-
чення попиту на житло серед малозабезпечених громадян.

за рахунок макроекономічної державної політики 
в галузі житлового будівництва можуть бути вирішені такі 
завдання:

• завдяки будівництву нового житла відбувається сти-
мулювання зростання трудомістких видів виробництва та 
часткове вирішення за цей рахунок такої соціальної проб-
леми, як рівень зайнятості;

• зниження соціального напруження за рахунок мож-
ливості отримати житло;

• пришвидшення соціально-економічного розвитку 
депресивних регіонів;

• поліпшення інвестиційної привабливості регіонів 
завдяки створенню та розвитку інфраструктури, а також 
створенню нових робочих місць як у будівельній галузі, 
так і у суміжних;

• збільшення доступності фінансово-кредитних 
ресурсів для учасників первинного ринку житла;

• зниження монополізації будівельного ринку;
• створення ефективного законодавства та доступних 

національних інформаційних ресурсів для забезпечення 
прозорості існування первинного ринку житла.

отже, саме макроекономічна регулююча роль держави 
та запровадження необхідних механізмів дадуть змогу 
уряду зменшити неврівноваженість ринку первинного 
житла завдяки задоволенню частини попиту на житло, що 
призведе до поліпшення як соціальних, так і макроеконо-
мічних показників країни.
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к проБлеМе государственного регулированиЯ первичного рЫнка жильЯ
аннотация. в статье систематизированы научные подходы и законодательные требования, касающиеся необхо-

димости внедрения государственной политики в области жилищного строительства. Проанализированы текущие про-
блемы рынка жилищного строительства в украине и выявлены признаки неуравновешенности рынка в сегменте до-
ступного жилья. обобщены подходы к внедрению государственной жилищной политики. доказаны целесообразность 
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проведения государством политики по обеспечению граждан доступным жильем и влияние этой политики на экономи-
ческое и социальное развитие страны. Признано, что главными направлениями государственной жилищной политики 
должны стать улучшение инвестиционного климата и повышение платежеспособного спроса. Предложены механизмы 
реализации государственной жилищной политики по основным направлениям экономической политики государства: 
бюджетной, инвестиционной, антимонопольной, денежно-кредитной.

ключевые слова: первичный рынок жилья, жилая недвижимость, государственное регулирование, механизмы, ин-
вестиции, доступное жилье, государственная политика, социальное развитие, жилищное строительство.

TO THE PROBLEM OF STATE REGULATION OF THE PRIMARY HOUSING MARKET
Summary. The aim of the article is to highlight and to study effective mechanisms of state housing policy. This policy 

should be aimed at the affordable housing market in order to balance it. This will provide a lasting social and economic effect. 
The significant role of the primary residential real estate market in the economic and social environment of the country requires 
the creation of a regulatory system and stimulation of its development at the state and regional levels with the involvement of 
local authorities. The main goal of government policy on housing should be the creation of prerequisites for balancing supply 
and demand in the affordable housing segment. Despite the annual stable positive dynamics of increasing the country's hous-
ing stock, there is a large unrealized demand for affordable housing. Today, the large number of citizens are not provided with 
affordable homes, such as families, as well as youth, ATO participants and refugees. Only 6% of households that need housing 
were able to take advantage of public housing programs. This situation is generally affected by the low income level of the vast 
majority of the country's population. Existing problems within the Ukrainian housing construction market have been analysed. 
The author determines imbalance within the affordable property segment of the market and summarizes possible approaches 
of state policy implementation. Certain steps towards the implementation of housing policy should be based on ensuring long-
term economic growth and stable social development. The development and implementation of state housing policy should be 
simultaneously carried out at the national level, the level of the country's regions and the construction industry, and the level of 
business entities. Moreover he proves the necessity of state policy in providing affordable property to citizens and shows the 
positive future impact of this policy to economic and social development of the country. The improvement of investment oppor-
tunities and increase in solvent demand are named to be the main targets of the state housing policy. Finally, the writer suggests 
areas for state housing policy development - budget, investment, antitrust, monetary.

Key words: primary housing market, residential real estate, government regulation, mechanisms, investments, procurable 
housing, government policy, social development, residential construction.
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дослідженнЯ чинників впливу на еФективність управліннЯ 
операційноЮ діЯльністЮ підприЄМств МаШиноБудуваннЯ

анотація. визначено, що ефективність управління операційною діяльністю для підприємств машинобудування 
свідчить про результативність функціонування, раціональність використання ресурсів, витрачання коштів. Проте на 
результативність операційної діяльності підприємств постійно впливають чинники ринкового середовища, які можуть 
спричинити прийняття необґрунтованих рішень, надмірне витрачання коштів та втрату конкурентних переваг, погір-
шення показників діяльності. Проаналізовано підходи вчених до виділення чинників впливу на ефективність управ-
ління операційною діяльністю підприємств. визначено чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, що впли-
вають на операційну діяльність підприємств машинобудування. запропоновано шляхи подолання впливу чинників на 
ефективність управління операційною діяльністю, а саме: виділення коштів на поліпшення операційної діяльності; 
аналізування конкурентів, дослідження ринку; впровадження сучасного обладнання; проведення рекламної діяльності; 
пошук більш якісної сировини; створення сприятливих умов праці; мотивація працівників; модернізація виробничого 
процесу; розширення асортименту продукції; впровадження нових технологій та підходів до управління. з’ясовано, що 
врахування впливу чинників під час здійснення управління операційною діяльністю дасть змогу своєчасно реагувати на 
них, підвищувати результативність функціонування, прибутковість підприємств машинобудування. 

ключові слова: операційна діяльність, управління операційною діяльністю, чинники впливу, внутрішнє та зовніш-
нє середовище, економічна ефективність.
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вступ та постановка проблеми. в умовах ринко-
вої економіки для підприємств машинобудування одним 
з актуальних питань є здійснення ефективної операційної 
діяльності, що дасть змогу підвищити конкурентоспро-
можність продукції, зміцнити позиції на ринках збуту, 
поліпшити фінансовий стан, визначити напрями подаль-
шого розвитку. водночас умовами стійкого розвитку під-
приємств є успішна торговельна діяльність та ефектив-
ність виробничого процесу, раціональність використання 
ресурсів. однією з умов ефективності операційної діяль-
ності підприємств є визначення, аналізування, оцінка 
чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, що 
впливають на операційну діяльність і на результат функ-
ціонування у цілому. Під час визначення чинників впливу 
на ефективність управління операційною діяльністю 
потрібно враховувати специфіку функціонування підпри-
ємств машинобудування для своєчасної реакції на них, 
пристосування до певних змін. отже, існує об’єктивна 
необхідність у дослідженні чинників впливу на ефектив-
ність управління операційною діяльністю підприємств 
машинобудування, що дасть змогу дослідити ефектив-
ність управління, виявити причини погіршення та можли-
вості їх подолання.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дження наукових праць показує, що існує безліч чинників, 
які впливають на ефективність управління діяльністю під-
приємств. Питання ефективності діяльності, економічної 
ефективності підприємства є дискусійними. дослідження 
чинників впливу на операційну діяльність, ефективність 
функціонування, процес управління підприємств розгля-
нуто у працях багатьох учених, серед яких: в.о. даниль-
ченко [1], к.с. дойчева [2], і. Єрфорт, Ю. Єрфорт [3], 
о.Я. костишина [4], о.М. лизунова, о.о. Пуханов [5], 
г.М. Мадрига [6], с.М. Пісарюк [7], г.г. савіна, т.і. скі-
біна [8], с.с. свиридова, о.о. Пожар [9], о.в. стащук, 
т.П. назарчук, М.о. Подвисоцька [10].

варто зазначити, що існує потреба у конкретизації науко-
вих досліджень щодо визначення чинників впливу на ефек-
тивність управління операційною діяльністю підприємств 
машинобудування. незважаючи на глибокі наукові дослі-
дження окреслених питань, доцільно уточнити чинники 
впливу на ефективність управління операційною діяльністю 
з урахуванням специфіки підприємств. аналіз чинників 
впливу на операційну діяльність підприємств є важливим, 
оскільки їх урахування дасть змогу підвищити конкуренто-
спроможність, здійснити пошук нових шляхів розвитку.

Метою даної роботи є визначення підходів учених до 
виділення чинників впливу на ефективність операційної 
діяльності підприємств, узагальнення переліку чинників 
впливу на ефективність управління операційною діяльністю 
підприємств машинобудування, визначення способів, шля-
хів уникнення негативного впливу чинників та досягнення 
результативності операційної діяльності підприємств.

результати дослідження.
на сучасному етапі розвитку підприємницької діяль-

ності підприємства машинобудування відіграють вагому 
роль у розвитку економіки країни, але на ефективність 
їхньої роботи постійно впливають чинники зовнішнього 
та внутрішнього середовища. конкуренція та ринкові 
умови змушують підприємства машинобудування до 
пошуку шляхів досягнення довгострокового успіху, зрос-
тання конкурентоспроможності, стабілізації показників 
діяльності, що можливо шляхом поліпшення ефективності 
управління операційною діяльністю на підприємстві.

Під впливом бізнес-середовища, різноманітних чин-
ників, в умовах появи загроз та ризиків підприємства 
машинобудування змушені поліпшити процес реагування 

та адаптації до змін, викликів навколишнього середовища. 
на підприємствах машинобудування, щоб залишатися 
конкурентоспроможними у бізнесі, управління діяль-
ністю повинно розглядатися як одна з ключових сфер, що 
впливає на успіх підприємства у цілому, проведення опе-
раційної діяльності.

керівництво на підприємствах машинобудування 
повинне вміти вчасно визначати чинники, які впливають 
на управління операційною діяльністю, та своєчасно вдо-
сконалювати управління своїми операціями, що дасть 
змогу розподіляти виробничі витрати, планувати графіки 
постачання, організувати виробництво продукції, налаго-
дити відносини з постачальниками, а також підвищити 
продуктивність праці на підприємстві. вдосконалення 
управління операційною діяльністю дасть змогу досягти 
підприємству своїх цілей, сформованих завдань.

для того щоб залишатися конкурентоспроможними, 
формувати конкурентні переваги, поліпшити органі-
заційні показники, підприємствам машинобудування 
доцільно постійно вдосконалюватися і прагнути впро-
ваджувати сучасні технології. зростаючий рівень конку-
рентної боротьби, дешевший продукт та довший життєвий 
цикл обслуговування, зростання кількості високоякісних 
продуктів, більш освічені та якісні споживачі та можли-
вості нових технологій посилили тиск на функціонування 
підприємств, зумовлюють потребу у визначенні впливу 
зовнішніх чинників на здійснення операційної діяльності.

аналіз наукових публікацій дає змогу виокремити 
чинники, що впливають на операційну діяльність промис-
лових підприємств в україні. найчастіше виділяють чин-
ники внутрішнього та зовнішнього середовища впливу на 
операційну діяльність підприємства.

зовнішні чинники впливають на ефективність здій-
снення операційної діяльності, але їх не можна контролю-
вати, нейтралізувати чи уникнути. чинники зовнішнього 
впливу не залежать від діяльності, що здійснює підприєм-
ство, але мають вагомий вплив на ефективність їх функ-
ціонування. зовнішні чинники поділяються на чинники 
прямого і непрямого впливу, чинники макросередовища 
та мікросередовища [7].

розуміння впливу зовнішніх чинників дає можливість 
керівництву підприємства чітко спланувати та стимулю-
вати певні дії, що впливає на довгостроковий успіх, показ-
ники діяльності, конкурентоспроможність.

Більш детально розглянемо основні зовнішні чин-
ники, які поділяються на чинники макросередовища та 
мікросередовища, що мають значний вплив на реаліза-
цію операційної діяльності на підприємстві. серед чин-
ників макросередовища слід виділити: економічні (вико-
ристання кредитних ресурсів, податкове навантаження, 
добробут населення, інфляція); соціальні (освіта, доходи 
населення); політичні (міжнародні відносини, політична 
ситуація); правові (нормативи, закони, що регулюють 
діяльність підприємств); науково-технічні (нові способи 
доставки товарів, модернізація обладнання, програмне 
забезпечення, інформаційні технології, нові методи 
управління); екологічні (стан навколишнього середовища, 
стан природних ресурсів); демографічні [7, с. 94–98; 8].

аналізуючи вплив зовнішніх чинників на операційну 
діяльність, також слід виділити демографічні чинники, до 
яких відносять чисельність та структуру населення, мігра-
ційні потоки, частку працездатного населення. зокрема, 
вплив демографічних чинників спостерігається під час 
вибору ринків збуту, прийому на роботу працівників під-
приємства та стратегії втілення підприємницької діяльності.

вагомий вплив на управління операційною діяль-
ністю мають економічні чинники, які також впливають на 
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діяльність підприємства у цілому, серед них слід виокремити 
рівень добробуту населення, митну систему, інфляційні чин-
ники, використання споживних кредитів, розмір мінімальної 
заробітної плати, економічний розвиток держави, співвідно-
шення експорту та імпорту товарів [9, с. 94–95].

далі проаналізуємо чинники мікросередовища, які 
мають суттєвий вплив на операційну діяльність на про-
мисловому підприємстві й серед яких найчастіше виді-
ляють: постачальників (якість роботи постачальників, 
швидкість доставки товарів, економія енергоносіїв, заку-
півельна ціна); конкурентів (ситуація на ринку, рівень кон-
курентної боротьби, ризики діяльності, конкурентні пере-
ваги); споживачів (потрібно враховувати зміну попиту, 
рівень цін конкурентів, рекламні заходи); посередників 
(швидкість надання послуг, якість роботи, використання 
інформації) [7, с. 94–98; 8].

чинники внутрішнього середовища мають більш від-
чутний вплив на ефективність управління операційною 
діяльністю, стратегію розвитку, правильність прийняття 
управлінських рішень. внутрішні чинники залежать, 
насамперед, від специфіки функціонування підприємств 
машинобудування, і дієвість їх нейтралізації залежить 
від контролю керівництва, своєчасності прийняття від-
повідних рішень. саме ці чинники здійснюють прямий 
і значний вплив на економічну ефективність операційної 
діяльності промислових підприємств, здійснення управ-
ління, очікувані результати діяльності.

детальніше розглянемо та проаналізуємо вплив вну-
трішніх чинників на управління операційною діяльністю, 
а саме:

– соціальних чинників (кваліфікація персоналу, 
умови праці, організація праці, стимулювання продажу) 
[1, с. 139–140];

– організаційно-управлінських чинників (прогре-
сивні методи закупівлі та продажу товарів, застосування 
сучасних технологій, рівень менеджменту, організаційна 
структура управління) [1, с. 139–140];

– забезпечення фінансовими ресурсами, рівень при-
бутковості;

– кредитоспроможність підприємства;
– забезпечення економічними ресурсами та обсяг 

товарообороту [2];
– якості управління, організації роботи підрозділів 

підприємства [2];
– виробничих чинників (рівень зношеності облад-

нання, устаткування, забезпеченість матеріалами, сирови-
ною, якість продукції) [2; 8];

– економічних чинників (позикові кошти, відсоток 
власного капіталу, рівень заборгованості) [8];

– інноваційних чинників (упровадження інновацій 
в управління, роботу з персоналом, виробництво продук-
ції, просування товарів на ринок) [8];

– якості персоналу (чисельність працівників, якісний 
склад, підготовка працівників, мотивація впливають на 
формування асортиментної політики, попит споживачів) 
[2; 7, с. 96–98];

– організаційних чинників (плинність кадрів, умови 
роботи, трудова дисципліна, оптимізація робочого часу, 
кадрова політика) [7, с. 96–98];

– бренда та іміджу (дадуть змогу підвищити конку-
рентоспроможність, сформувати конкурентні переваги, 
збільшити обсяги продажу, попит на продукцію та заклю-
чити контракти з новими партнерами, полегшити вихід на 
нові ринки збуту) [7, с. 96–98];

– маркетингу (активізація рекламної діяльності, впро-
вадження різних знижок, бонусів, просування продукції 
на ринок) [7, с. 96–98];

– стану матеріально-технічної бази (модернізація 
застарілого обладнання, впровадження технологій, засто-
сування сучасного устаткування, обладнання робочих 
місць сприятимуть зниженню витрат, підвищенню про-
дуктивності праці, економічної ефективності) [7, с. 96–98];

– виробництва та цінової політики (організація 
виробничої діяльності, роботи структурних підрозділів, 
розширення асортименту товарів та послуг, коригування 
цін, дослідження цін конкурентів) [7, с. 96–98];

– якості обслуговування (спектр наданих послуг, 
доставка товарів, організація роботи персоналу вплива-
ють на попит споживачів) [7, с. 96–98].

Проаналізувавши внутрішні чинники, можна від-
значити, що значний вплив на управління операційною 
діяльністю підприємств машинобудування здійснюють 
чинники структури управління, якості персоналу, мар-
кетингу, економічні, стан матеріально-технічної бази, 
виробництво, організаційні та імідж.

Проаналізувавши вплив зовнішніх та внутрішніх чин-
ників на здійснення операційної діяльності підприємств 
машинобудування, також доцільно зазначити про вплив 
чинників на показники діяльності підприємства, визна-
чити шляхи, способи нейтралізації негативного впливу 
виявлених чинників.

вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на показ-
ники підприємств машинобудування характеризується 
невизначеністю у періодах їх прояву, їх вплив познача-
ється на розмірі прибутку, результативності функціону-
вання, конкурентоспроможності, обсягах виробництва та 
продажу продукції.

також чинники ринкового середовища впливають 
на суму витрат підприємства, собівартість продукції, 
витрати на зберігання товарів, витрати на збут та витрати 
на маркетинг, ціну продукції, але дані показники можна 
корегувати шляхом упровадження інноваційних та новіт-
ніх технологій у виробничому процесі, збуту продукції, 
задоволення потреб споживачів [3, c. 216–218].

вагомий вплив чинники ринкового середовища мають 
на продуктивність праці, адже відбір кваліфікованого пер-
соналу, підготовка та перепідготовка працівників, методи 
мотивації та стимулювання дадуть змогу підприємствам 
машинобудування підвищити обсяги виробництва, збуту 
якісної продукції, функціонувати прибутково.

дослідження впливу чинників на ефективність управ-
ління операційною діяльністю підприємств машинобуду-
вання дає змогу зауважити, що одними з вагомих дій для 
керівництва підприємства є розроблення, застосування 
шляхів та способів нейтралізації негативного впливу чин-
ників. серед основних шляхів мінімізації їхнього нега-
тивного впливу на управління операційною діяльністю 
можна визначити:

– аналізування та моніторинг діяльності підприємств 
машинобудування;

– визначення недоліків, слабких сторін в операційній 
діяльності та їх усунення;

– використання переваг та сильних сторін операцій-
ної діяльності;

– впровадження програмного забезпечення, комп’ю-
теризацію робочих місць, якісний відбір, обробку, пере-
дачу інформації;

– моніторинг та аналіз діяльності конкурентів, конку-
рентоспроможності їхньої продукції;

– впровадження нових технологій та методів здій-
снення операційної діяльності;

– пошук нових інноваційних напрямів здійснення 
виробничого процесу, організацію виробництва нового 
виду продукції;
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– своєчасне планування здійснення операційної 
діяльності;

– використання у виробництві достатньої кількості 
устаткування, заміну зношеного обладнання, автоматиза-
цію, механізацію виробництва;

– використання досвіду закордонних підприємств 
щодо управління операційною діяльністю та впрова-
дження більш нових методів управління;

– підбір кваліфікаційних кадрів, створення умов для 
підвищення кваліфікації працівників;

– пошук та укладення контрактів із постачальниками 
на більш вигідних умовах;

– мінімізацію витрачання коштів, оптимізацію робо-
чого часу;

– застосування сучасних методів мотивації і стиму-
лювання персоналу;

– прогнозування результатів діяльності та розро-
блення напрямів розвитку;

– обмін інформаційними даними між підрозділами 
підприємства, цехами;

– активізацію рекламної діяльності, впровадження 
системи знижок;

– поліпшення обслуговування клієнтів та врахування 
їхніх зауважень.

результативність функціонування, що виникає у про-
цесі нейтралізації негативного впливу чинників на опе-
раційну діяльність підприємств машинобудування свід-
чить про правильність та достатність проведених заходів 
керівництвом підприємства, а також ефективність вико-
ристання способів, шляхів мінімізації дії чинників [6].

визначивши вплив чинників на показники діяльності 
та сформувавши шляхи нейтралізації їхнього негативного 
впливу на ефективність управління операційною діяль-
ністю підприємств машинобудування, слід також відзна-
чити результати, яких можна досягти за умови протидії 
негативним чинникам: виготовлення більш якісної про-
дукції, зниження цін; зменшення обсягу бракованої про-
дукції; збільшення попиту на продукцію; зменшення собі-
вартості виробленої продукції; коригування виробничих 
витрат; виробництво нової продукції та надання нових 

послуг; зростання виручки від реалізації продукції, при-
бутку; розширення виробничих потужностей та вихід на 
нові ринки збуту; налагодження господарської діяльності; 
формування конкурентних переваг; підвищення інвести-
ційної привабливості.

у цілому протидія та нейтралізація дії чинників 
зовнішнього і внутрішнього середовища на ефективність 
управління операційною діяльністю забезпечать стабіль-
ність функціонування, продуктивність та ритмічність 
роботи підприємств машинобудування.

висновки. в умовах ринкового середовища для 
успішного функціонування підприємств машинобуду-
вання вагому роль відіграє ефективність управління опе-
раційною діяльністю, що можливо на підставі врахування 
впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середо-
вища на дану діяльність. Проаналізовано вплив чинників 
внутрішнього та зовнішнього середовища на операційну 
діяльність підприємств та з’ясовано, що їх слід урахову-
вати для поліпшення результативності роботи підрозділів 
підприємства, цехів.

значний вплив на ефективність операційної діяльності, 
рентабельність, прибутковість, ритмічність здійснення 
виробництва мають: рівень ресурсного забезпечення вироб-
ництва, тобто використання матеріалів, сировини, персо-
налу, інформаційних даних; рівень технічного рoзвитку 
підприємствa, тобто впровадження новітнього обладнання, 
програмного забезпечення, модернізація виробництва; 
фінансове забезпечення; кваліфікація працівників, органі-
зація їх праці та виробництва; інвестиційна привабливість; 
ефективність комерційної та ресурсної діяльності; обґрун-
тованість прийняття управлінських рішень.

дослідження чинників впливу на ефективність управ-
ління операційною діяльністю підприємств машинобу-
дування сприятиме їх подальшому врахуванню під час 
оцінки економічної ефективності операційної діяльності 
та дасть змогу адаптуватися до впливу чинників, підви-
щити фінансову стабільність, поліпшити якість послуг, 
вирішити існуючі проблеми у виробництві, торговельній 
діяльності, управлінні кадрами, вибрати напрями покра-
щення роботи.
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исследование Факторов влиЯниЯ на ЭФФективность управлениЯ  
операционной деЯтельностьЮ предприЯтий МаШиностроениЯ

аннотация. определено, что эффективность управления операционной деятельностью для предприятий машино-
строения свидетельствует о результативности функционирования, рациональности использования ресурсов, расходова-
нии средств. однако на результативность операционной деятельности предприятий постоянно влияют факторы рыноч-
ной среды, которые могут повлиять на принятие необоснованных решений, излишнее расходование средств и потерю 
конкурентных преимуществ, ухудшение показателей деятельности. Проанализированы подходы ученых к выделению 
факторов влияния на эффективность управления операционной деятельностью предприятий. определены факторы 
внешней и внутренней среды, которые влияют на операционную деятельность предприятий машиностроения. Пред-
ложены пути преодоления влияния факторов на эффективность управления операционной деятельностью, а именно: 
выделение средств на улучшение операционной деятельности; анализ конкурентов, исследование рынка; внедрение 
современного оборудования; проведение рекламной деятельности; поиск более качественного сырья; создание бла-
гоприятных условий труда; мотивация работников; модернизация производственного процесса; расширение ассорти-
мента продукции; внедрение новых технологий и подходов к управлению. установлено, что учет влияния факторов 
при осуществлении управления операционной деятельностью позволит своевременно реагировать на них, повышать 
результативность функционирования, прибыльность предприятий машиностроения.

ключевые слова: операционная деятельность, управление операционной деятельностью, факторы влияния, вну-
треннее и внешнее среда, экономическая эффективность.

INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING THE EFFICIENCY  
OF OPERATING MANAGEMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Summary. It is determined that the efficiency of operational activity management for machine-building enterprises indicates 
the efficiency of operation, rational use of resources, spending of money. However, the effectiveness of the operating activities 
of enterprises is constantly influenced by factors of the market environment, which can lead to unreasonable decisions, exces-
sive spending of funds and loss of competitive advantages, deterioration of performance indicators. The article analyzes the ap-
proaches of scientists to the selection of factors of influence on the efficiency of managing the operational activity of enterprises. 
The factors of the external and internal environment influencing the operational activity of machine-building enterprises are de-
termined. The environmental factors include: economic (tax burden, population welfare, inflation, crediting); political (political 
situation, laws governing the activity of enterprises); scientific and technical (new technologies, modern equipment, software); 
social (purchasing advantages, education); company environment (competitors, consumers, suppliers, intermediaries); environ-
mental (environmental pollution). Among the factors of the internal environment that affect the management of operating activi-
ties are: quality of customer service; brand and image; production capabilities of the equipment; financial support; effectiveness 
of marketing department; logistics; innovation in management; use of modern equipment; staff efficiency; organization of work; 
product range; price policy for products; production organization; information support; interaction of units. The ways of over-
coming the influence of factors on the efficiency of operating activity management are suggested, namely: allocation of funds 
for improvement of operational activity; competitor analysis, market research; introduction of modern equipment; carrying 
out of advertising activity; search for better raw materials; creation of favorable working conditions; motivation of employees; 
modernization of the production process; expansion of product range; introduction of various discounts; introduction of new 
technologies and approaches to management; establishing relationships with suppliers. It is found that taking into account the 
influence of factors in the management of operational activities will allow timely response to them, increase the efficiency of 
operation, profitability of engineering enterprises.

Key words: operational activity, operational activity management, factors of influence, internal and external environment, 
economic efficiency.
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концептуальні основи виЗначеннЯ сХильності  
до риЗику проМисловиХ підприЄМств

анотація. у статті досліджено концептуальні основи визначення ризик-апетиту як схильності до ризику промисло-
вих підприємств. обґрунтовано необхідність і доцільність визначення схильності до ризику як підстави для розуміння 
того, які ризики і в якому розмірі промислове підприємство може прийняти. запропоновано методичні підходи до ви-
значення розміру ризик-апетиту промислового підприємства і визначено переваги, недоліки та сфери їх використання. 
сформульовано роль визначення схильності до ризику у розробленні тактичних і стратегічних планів розвитку про-
мислового підприємства. доведено, що визначення ризик-апетиту промислового підприємства дасть змогу спростити 
процес управління ризиками, здатними спричинити втрату прибутку, та уникнути випадків, коли розмір збитку від 
настання ризику може призвести до втрати доходу чи капіталу.

ключові слова: ризик, невизначеність, схильність до ризику промислового підприємства, ризик-апетит, процес 
управління ризиками, збиток, прибуток, капітал.

вступ та постановка проблеми. в умовах нестаці-
онарної економіки україни значна частина промислових 
підприємств стикається з проблемами неплатоспромож-
ності контрагентів, зниженням попиту на продукцію 
як унаслідок падіння доходів споживачів – фізичних та 
юридичних осіб різних організаційно-правових форм, 
так і в результаті низької споживчої якості значної номен-
клатури продукції, матеріального зношення і морального 
старіння матеріальних і нематеріальних активів, а отже, 
зростання відсотку браку продукції, що підвищує витрати 
виробництва, негативно позначається на показниках 
конкурентоспроможності й звужує ринки збуту. у таких 
умовах актуалізується проблематика управління фінансо-
вими ризиками, чий негативний вплив на функціонування 
і розвиток суб’єктів реального сектору економіки загалом 
і промислових підприємств зокрема особливо гостро про-
являється в кризових умовах господарювання.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема-
тика управління ризиками промислових підприємств зна-
йшла відображення у наукових працях таких вітчизняних 
і іноземних науковців, як а. альгин, і. Бланк, к. Берч [1; 2], 
і. Балабанов, П. вітлінський, П. грабовий, в. гранатуров, 
М. лапуста, г. клейнер, в. лівшиць, н. хохлов та ін.

в останні десятиліття відбувалося активне вдоско-
налення теоретико-прикладних підходів до управління 
ризиками у фінансовій і нефінансовій сферах діяльності, 
що отримали відображення у стандартах ризик-менедж-
менту [3; 4] та були запропоновані різного роду професій-
ними об’єднаннями й окремими науковцями. узагальнення 
світового досвіду, спрямованого на зменшення збитків 
від діяльності та бездіяльності суб’єктів економіки дало 
можливість стандартизувати алгоритм дій, які може вико-
ристати будь-яка фізична чи юридична особа у разі про-
яву того чи іншого ризику, що знайшло відображення 
у серії міжнародних стандартів 2009 р. (ISO Guide 73:2009 
Risk management – Vocabulary, ISO/IEC31000:2009 Risk 
management – Principles and guidelines; ISO/IEC31010:2009 
Risk management – Risk assessment techniques) та дало змогу 

національним економікам розробити і прийняти відповідні 
аналоги цих стандартів [5]. в україні були запроваджені 
такі аналоги міжнародних стандартів: дсту ISO Guide 
73:2013 «керування ризиком. словник термінів», дсту 
ISO/IEC31010:2013 «керування ризиком. Методи загаль-
ного оцінювання ризику», дсту ISO 31000:2018 «Менедж-
мент ризиків. Принципи та керівні вказівки» [6–8].

на особливу увагу заслуговує розроблена і представ-
лена комітетом організацій-спонсорів національної комі-
сії (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO)) та видана у 2004 р. публікація «управ-
ління ризиками підприємства – інтегрована структура 
(Enterprise Risk Management – Integrated Framework)» [9], 
яка отримала широке світове визнання у сфері управління 
ризиками в контексті прийнятного управління підприєм-
ствами та забезпечення лідерства. значущість і вагомість 
представлених рекомендацій підкріплюється складом 
організацій спонсорів, а саме: американської асоціації 
бухгалтерів (AAA), американського інституту дипломо-
ваних громадських бухгалтерів (AICPA), інституту вну-
трішніх аудиторів (IIA), національної асоціації бухгал-
терів (нині – інститут управлінських бухгалтерів (IMA)), 
Financial Executives International (FEI).

Проте протягом майже півтора десятиліття, що пройшло 
з моменту прийняття означеного документа, відбулися 
значні зміни як у сприйнятті ризиків топ-менеджментом 
підприємств, організацій, установ, так і у глобальному 
середовищі, що спричинило появу нових типів ризиків та 
трансформацію вже існуючих. ці та інші зміни спричинили 
необхідність оновлення означеної публікації, яка вийшла 
у 2017 р. у такій редакції: Enterprise Risk Management 
Integrating with Strategy and Performance («управління під-
приємством – інтеграція зі стратегією та ефективністю про-
дуктивності») [10]. означена публікація присвячена ево-
люції управління ризиками підприємства для задоволення 
потреб бізнес-середовища, що розвивається. крім інших 
питань, у даній роботі визначається сутність ризик-апетиту 
як схильності до ризику, визначається його ключова роль 
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у формуванні стратегії розвитку підприємства та нада-
ються загальні рекомендації щодо його визначення. однак 
у публікації не містяться детальні структуровані рекомен-
дації, методи та методики щодо розрахунку схильності 
до ризику підприємств. Проте спільна праця означених 
організацій-спонсорів є однією з найбільш ґрунтовних, що 
стосується суб’єктів реального сектору економіки і стане 
допоміжним елементом у даному науковому дослідженні.

вивчення й опрацювання досліджень і публікацій 
останніх років дають змогу автору стверджувати, що, 
незважаючи на зростання наукових публікацій у сфері 
управління фінансовими ризиками в різних галузях і сфе-
рах діяльності, низка питань, у тому числі пов’язаних із 
визначенням схильності суб’єктів реального сектору еко-
номіки і, передусім, промислових підприємств до ризику, 
залишається малодослідженою.

визначення ризик-апетиту, тобто схильності до 
ризику, є невід’ємним складником розроблення тактичних 
і стратегічних планів розвитку промислових підприємств, 
що зумовлює мету даного дослідження.

Метою даної роботи є дослідження методичних підхо-
дів до визначення схильності до ризику, тобто ризик-апе-
титу, який відображує ту кількість ризиків, яку промислове 
підприємство може понести залежно від темпів його еко-
номічного розвитку, фінансових і операційних можливос-
тей, очікувань доходності зацікавлених сторін (існуючих 
і потенційних власників та інвесторів, кредиторів тощо).

результати дослідження.
схильність до ризику відображає певні види ризику 

та величину втрат від їх настання, які промислове під-
приємство може прийняти для досягнення своїх тактич-
них і стратегічних цілей та планів розвитку. Формування 
цілей підприємства здійснюється в умовах динамічної 

зміни внутрішнього і зовнішнього макро- та мезосередо-
вища. такі зміни здатні спричинити не тільки коливання 
рівня того чи іншого виду ризиків, зумовити появу нових 
ризиків, а й посилити негативний прояв ризиків унаслідок 
їх взаємозв’язку і взаємодії.

структурований підхід власників і топ-менеджменту 
промислового підприємства до визначення ризик-апетиту 
дасть змогу всім відповідальним за прийняття фінансових 
рішень краще зрозуміти свої стратегічні цілі, поведінку 
контрагентів, зміну кон’юнктури ринку, а встановлення 
фінансової чутливості до ризику сприятиме розумінню 
рушійних сил коротко- та довгострокових цілей. у ході 
трансформування організаційно-управлінської та фінан-
сової стратегії розвитку промислового підприємства необ-
хідно переглядати схильність до ризику, що сприятиме 
досягненню тактичних та проміжних цілей і завдань.

визначення схильності до ризику може базуватися на 
систематизації, аналізі й оцінці різного роду припущень, 
пропозицій, досвіді та інтуїції осіб, які здійснюють цей 
процес, що становить сутність суб’єктивного підходу до 
визначення ризик-апетиту. об’єктивний підхід до визна-
чення схильності до ризику промислового підприємства 
може засновуватися на встановленні ймовірності і час-
тоти отримання певного результату. Поєднання цих підхо-
дів дає змогу більш ґрунтовно й повно оцінити схильність 
до ризику, мінімізувати тим самим недоліки застосування 
кожного з означених підходів (рис. 1).

Попередньо визначене значення схильності до ризику 
спрощує процес управління ризиками промислового під-
приємства, оскільки у ході ризик-менеджменту поточна 
величина витрат від прояву дії сумарних ризиків не пови-
нна перевищувати розмір апетиту до ризику. Якщо ж таке 
перевищення спостерігається, необхідно запроваджувати 

- базується на встановленні ймовірності 
отримання певного результату, який 
застосовується на розрахунку частоти з 
якою відбувається та чи інша ризикова 
подія;

- використовується за умови існування 
можливостей розрахувати кількість 
сприятливих і несприятливих показників 
(параметрів);

- застосовується за умови наявності 
усієї накопиченої бази даних або 
статистичних даних, зібраних і 
опрацьованих професіоналами у 
досліджуваній сфері

- базується на різного роду 
припущеннях, пропозиціях, судженнях,
власному досвіді та інтуїції особи, що 
здійснює оцінку і аналіз схильності 
промислових підприємств до ризику;

- використовується для неповторюваних 
подій та для оцінки тих явищ і загроз, за 
якими існує недостатня кількість вихідної 
інформації;

- асиметричність досліджуваної 
інформації, різне сприйняття та 
трактування виконавцями тієї чи іншої 
інформації вимагає усереднення висновків 
залучених експертів 

Суб'єктивний підхід

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКУ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

сутність та особливості 
застосування

сутність та особливості 
застосування

Об'єктивний підхід

- базується на поєднанні об'єктивного і суб'єктивного підходів до оцінки схильності до 
ризику промислового підприємства;

- як об'єктивний і суб'єктивний підходи дозволяє надати кількісну і якісну оцінку 
схильності промислового підприємства до ризику

Об'єктивно-суб'єктивний (дуальний) підхід
сутність та особливості 

застосування

рис. 1. підходи до визначення схильності до ризику промислового підприємства
Джерело: побудовано автором за даними [1; 3; 11–14]
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МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКУ
(РИЗИК-АПЕТИТУ) ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Метод,
заснований на 

вартості 
заходів з 

управління 
ризиком

Метод, який 
використовує 

поточний 
рівень ризику 
промислового 
підприємства

Метод, який 
використовує 

історичний 
рівень ризику 
промислового 
підприємства

Метод,
заснований на 

даних по 
аналогічним 
промисловим 
підприємствам

Метод,
заснований на 

стрес-
тестуванні

Метод 
заснований на 

думці 
залучених 
фахівців-
експертів

Комбінований 
метод

- ризик-апетит визначається співвідношенням між 
вартістю заходів з управління ризиком і величиною 
ризику в певний період часу і відповідає вартості заходів 
з управління ризиком;
- якщо потенційні збитки від настання ризику не 

перевищують вартості заходів з управління ризиком, то 
ризик приймається промисловим підприємством

- ризик-апетит промислового підприємства 
обчислюється як сума можливих втрат за кожним видом 
ризику (ризику зниження фінансової стійкості,
неплатоспроможності, втрати рентабельності,
процентного, валютного, кредитного тощо) з 
урахуванням ймовірності їх настання;
- рівень ризик-апетиту може бути виражений як в 
абсолютному, так і у відносному значенні

- ризик-апетит розраховується з урахуванням історичної 
динаміки показників ризику промислового 
підприємства;
- рівень ризик-апетиту обчислюється як сума можливих 
втрат за кожним видом ризику (з урахуванням 
ймовірності його настання у різні періоди часу)

- ризик-апетит визначається на основі статистичних 
даних аналогічних підприємств, по певним обраним 
критеріям (наприклад, ринкова вартість активів,
співвідношення власного і позикового капіталу тощо);
- величина ризик-апетиту визначається як загальний 
рівень ризику організації, що не приводить до
погіршення показників, що аналізуються, у  порівнянні 
із середнім показником аналогічних суб'єктів 
господарювання

- ґрунтується на визначенні факторів, що суттєво 
впливають на  діяльність промислового підприємства,
побудові моделі його розвитку залежно від різних 
сценаріїв динаміки обраних факторів та встановленні  
комбінації чинників, що спричинюють найгірший 
варіант розвитку подій, втрати від якого і визначають 
величину ризик-апетиту

- розмір ризик-апетиту встановлюється на підставі 
фахових думок залучених для оцінки експертів 
(власників організації, адміністративно-управлінського 
персоналу, спеціалістів в області управління фінансами 
та інших експертів

- передбачає поєднання різних методів визначення 
ризик-апетиту

комплекс збалансованих заходів, спрямованих на про-
тидію ризикам і зниження рівня ризику до попередньо 
визначеного рівня ризик-апетиту.

рівень ризик-апетиту можливо визначити як у якісному 
виразі (коли ризик не може бути розрахований кількісно, 
проте може бути певним чином представлений описовим 
способом), так і у кількісному (абсолютному або віднос-
ному) [1; 2; 11–13]. до таких методів можливо віднести: 
метод, заснований на вартості заходів з управління ризиком, 
методи, що використовують історичні аспекти розвитку та 
поточний стан промислового підприємства, аналоговий та 
експертний методи, стрес-тестування та комбінований метод.

сутність та особливості застосування означених методів 
у ході розрахунку схильності до ризику наведено на рис. 2.

ризик-апетит промислового підприємства визна-
чає необхідний «буфер капіталу» між його сукупним 
ризиком та здатністю приймати ризики. а оскільки 
схильність до ризику для підприємств різних організа-
ційно-правових форм, видів фінансово-господарської 
діяльності та стадій життєвого циклу підприємства не 
є однаковою, то й «буфер капіталу» різних економічних 
суб’єктів не буде тотожним.

окрім того, розмір «буферу капіталу» залежить від 
вартості й структури активів підприємства, джерел фор-
мування фінансових ресурсів та їх співвідношення, чутли-
вості підприємства від отримання виручки, особливостей 
ціноутворення профільної та супутньої продукції промис-
лового підприємства та інших численних чинників.

рис. 2. Методи визначення ризик-апетиту промислового підприємства
Джерело: побудовано автором за даними [1; 3; 11–14]
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з огляду на вищенаведене, для кожного підприємства, 
враховуючи специфічні особливості його функціонування, 
необхідно встановлювати межі ризику, тобто діапазони 
допустимих відхилень від розрахункової величини ризик-
апетиту для конкретних видів ризиків. зростання та необ-
ґрунтоване коливання розміру відхилень повинно супро-
воджуватися впровадженням дієвих заходів, що потребує 
постійного моніторингу та документування ризиків.

документування схильності до ризику у поєднанні 
з визначенням буферу капіталу дає змогу досягти необхід-
ного рівня ефективності функціонування промислового 
підприємства та сприяє забезпеченню виконання планів 
і програм розвитку.

крім того, розуміння схильності до ризику може 
підвищити здатність помисливого підприємства брати 
на себе ризик за рахунок ефективного розподілу всіх 
видів наявних ресурсів, а прозорість та підзвітність, що 
є результатом постійного моніторингу ризиків, дадуть 
змогу використовувати значущіші індикатори раннього 
попередження і реагування на загрози зовнішнього і вну-
трішнього середовища.

висновки. таким чином, ризик-апетит є одним із 
ключових інструментів ризик-менеджменту, а його моні-

торинг і своєчасне реагування на небажані відхилення 
сприяють узгодженню процесів прийняття рішень на всіх 
стадіях життєвого циклу підприємства та підвищенню 
загальної ефективності фінансово-господарської діяль-
ності загалом. розуміння схильності до ризику поліпшує 
здатність власників підприємства та адміністративно-
управлінського персоналу пов’язувати бізнес-рішення 
з бізнес-стратегією.

Проведені дослідження дали змогу узагальнити існу-
ючі підходи до визначення схильності до ризику промис-
лових підприємств та систематизувати методи розрахунку 
ризик-апетиту. зазначені методи мають свої переваги, 
недоліки й обмеження використання, проте кожен із них 
прямо чи опосередковано здатний оцінити схильність 
промислового підприємства до ризику, що є підставною 
для розуміння того, які ризики досліджуване підприєм-
ство може прийняти й сформулювати зрозумілу позицію 
власників та вищого топ-менеджменту щодо ризиків, 
що дасть змогу, з одного боку, спростити процес управ-
ління ризиками, здатними спричинити втрату прибутку, 
а з іншого – уникнути випадків, коли розмір збитку від 
настання ризику може призвести до втрати доходу чи 
капіталу (власного та/або позикового).
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концептуальнЫе основЫ определениЯ склонности  
к риску проМЫШленнЫХ предприЯтий

аннотация. в статье исследованы концептуальные основы определения риск-аппетита как склонности к риску 
промышленных предприятий. обоснованы необходимость и целесообразность определения склонности к риску как ос-
нования для понимания того, какие риски и в каком размере промышленное предприятие может принять. Предложены 
методические подходы к определению размера риск-аппетита промышленного предприятия и указаны преимущества, 
недостатки и сферы их использования. сформулирована роль определения склонности к риску в разработке тактиче-
ских и стратегических планов развития промышленного предприятия. доказано, что определение риск-аппетита про-
мышленного предприятия позволит упростить процесс управления рисками, способными привести к потере прибыли 
и избежать случаев, когда размер ущерба от наступления риска может привести к потере дохода или капитала.

ключевые слова: риск, неопределенность, склонность к риску промышленного предприятия, риск-аппетит, про-
цесс управления рисками, убыток, прибыль, капитал.

CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR DETERMINING  
THE RISK PROPENSITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary. In the conditions of the non-stationary economy of Ukraine, the negative impact of financial risks on the func-
tioning and development of the entities of the real sector of the economy, including industrial enterprises, increases. Identifica-
tion of the risk propensity of industrial enterprises allows them to develop and apply measures in a timely manner to minimize 
the negative impact of risks on socio-economic development processes and to adjust strategic and tactical plans. The purpose 
of the article is to study methodological approaches to determining the risk propensity, that is, risk appetite, which reflects the 
number of risks that an industrial enterprise may bear depending on the pace of its economic development, financial and op-
erational capabilities, expected profitability of stakeholders (existing and potential owners, investors, and creditors, etc.). In the 
course of the study, it has been applied a set of the following methods: systematic analysis – in systematizing approaches to 
understanding the essence of risk propensity of the enterprises, in the study of methods of determining risk appetite; and logical 
generalization and comparison - in formulating conclusions and proposals. The article investigates the conceptual framework of 
risk appetite determination as a risk propensity of industrial enterprises. It has been substantiated the necessity and expediency 
of determining the risk propensity as a basis for understanding what kinds and level of risks an industrial enterprise can take. 
The subjective, objective and objective-subjective approaches to determining the risk propensity of an industrial enterprise have 
been considered, the characteristics and features of their application have been outlined. It has been suggested the methods for 
determining the level of risk appetite of an industrial enterprise (a method based on the cost of risk management measures; a 
method that uses the historical level of enterprise development; a method that uses the current level of enterprise development; 
a method based on data on similar enterprises; a method based on stress-testing; an expert opinion-based method; a combined 
method) and the advantages, disadvantages and areas of their application. The role of determining the risk propensity in the 
development of industrial enterprise tactics and strategy has been formulated. It has been systemized the methods and proposed 
the methodological approaches for determining the risk propensity of industrial enterprises, the practical application of which 
will minimize the negative impact of risks in the conditions of the non-stationary economy of Ukraine. During the study it has 
been proved the following: - risk propensity is one of the key tools in the process of minimizing the negative impact of risks 
on the processes of operation and development of an industrial enterprise; - risk appetite varies for different organizational and 
legal forms of industrial enterprises, types of financial and economic activity, stage of the life cycle of an enterprise, and type of 
risk; - determining the risk appetite of an industrial enterprise will simplify the risk management process that can lead to loss of 
profit and to avoid cases when the risk occurrence can lead to loss of income or capital.

Key words: risk, uncertainty, risk appetite of industrial enterprise, risk appetite, risk management process, loss, profit, capital.
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аннотация. При условиях рыночных отношений для повышения эффективности общественного производства 
и решения социальных проблем роль сферы коммуникаций как транспортной системы, осуществляющей передачу 
информации, значительно возрастает. Почтовые услуги и средства связи являются неотъемлемой частью управления 
общественными и производственными процессами.  они позволяют сэкономить на расходах, расширяя возможности 
общения, образования и информирования. Этот эффект затрагивает все сферы производства, общественной и личной 
жизни, поэтому очень важно управлять развитием коммуникационных услуг и, следовательно, повышать конкурентос-
пособность и качество таких услуг. развитие рыночной экономики в азербайджане, географические условия страны 
и размещение производительных сил по территории отличаются определенными особенностями.

ключевые слова: коммуникация, управление, организационные механизмы, территориально-административная 
структура, почтовые отделения, внутренний аудит.

вступление и постановка проблемы. организа-
ция управления развитием сферы коммуникационных 
услуг является единым интегрированным процессом. 
Этот процесс направлен на создание условий, необхо-
димых для достижения предприятиями, действующими 
в этой сфере, своих целей развития, увеличения эффек-
тивности своей деятельности и укрепления своих пози-
ций на рынке. решение проблем организации управле-
ния развитием сферы коммуникационных услуг и его 
первичных структур требует комплексного, систем-
ного подхода. Это обусловлено тем, что связь является 
самой динамичной отраслью современной экономики. 
в последние годы темпы роста местных почтовых 
и курьерских служб стали выше, чем во многих зару-
бежных странах. согласно данным ооо «азерПочт», 
объем рынка электронной коммерции, реализуемой за 
счет почтовых перевозок, увеличится к 2019 г. на 40%. 
в настоящее время в регионах страны в сфере коммуни-
кации действуют филиалы ооо «азерПочт», которые 
предоставляют основные услуги, а также другие част-
ные операторы, конкурирующие между собой за при-
влечение индивидуальных, групповых и корпоративных 
потребителей. с этой точки зрения обострившаяся кон-
куренция выявила множество новых явлений, процессов 
и условий, связанных с обслуживанием клиентов. в то 
же время вопросы касательно качества услуг, оказы-
ваемых пользователям разных категорий, и проблемы 
эффективной организации деятельности предприятий 
в сфере коммуникаций в современных экономических 
условиях все еще недостаточно изучены.

результаты исследования.
Механизмы и методы управления и регулирования 

в сфере коммуникации
существуют разные подходы и классификации, 

связанные с определением административно-террито-
риальных зон страны. на основе обобщения этих под-
ходов и идей в классификации можно прийти к выводу, 
что в мировой практике системы классификации систем 

управления в рамках определенных территориальных 
границ можно классифицировать следующим образом:

1. Экономическое зонирование осуществляется на 
основе принципа территориального разделения труда 
(по крупным экономическим районам, административ-
ным районам, территориально-производственным ком-
плексам, промышленным узлам).

2. на основе структуры национально-государственных 
структур (республика, область, край, крупные города и т. д.).

3. административно-территориальное деление субъек-
тов территории республики (район, город, поселок, село).

4. По районам, в которых реализуются крупные реги-
ональные комплексные программы (развитие ресурсно-
сырьевых, экологических, депрессивных районов) [3].

в таком контексте следует отметить, что в азербайд-
жане, согласно территориально-административной струк-
туре, действуют 66 районов, 12 городов республикан-
ского подчинения, 14 городских районов, 257 поселков, 
1 719 сельских территориальных округов и 4 260 сел. сле-
дует отметить, что 11 административных районов азер-
байджанской республики были полностью и частично 
оккупированы армянами. всего в республике действуют 
2 698 муниципалитетов. Местные, районные, сельские 
муниципальные и исполнительные структуры занима-
ются управлением местных и административно-экономи-
ческих районов на территории республики. организация, 
управление и организационные механизмы функциони-
рования предприятий в сфере коммуникации в террито-
риальных административных регионах республики регу-
лируются посредством своеобразной организационной 
структуры и механизмов, обусловленных спецификой 
области. как и в других сферах, в сфере коммуникаций 
была создана структура управления в соответствии с тер-
риториально-административным делением страны. сле-
дует отметить, что в организации управления и регули-
рования сферы коммуникаций произошли значительные 
изменения. Прежде всего, все это связано с формирова-
нием подсектора почтовой связи в качестве своеобразной 
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сферы, с формированием специальных сфер связи и под-
секторов коммуникационных услуг.

предприятия в сфере коммуникаций являются субъ-
ектами предпринимательской деятельности, имеющими 
административную и экономическую автономность, дей-
ствующими в соответствии с законодательными нормами 
и лицензиями, выданными министерством.

автономность предприятий в сфере коммуникаций 
закреплена в их утвержденном уставе и регистрации 
в соответствующих местных органах власти, эти предпри-
ятия имеют свои собственные сформированные и усовер-
шенствованные системы учета и отчетности, банковские 
счета и статус юридического лица, что дает им право рас-
поряжаться имуществом в пределах своих полномочий. 
При классификации субъектов предпринимательской дея-
тельности, прежде всего, необходимо определить цели, 
для которых она служит, и какие критерии составляют ее 
основу. следует отметить, что целью классификации явля-
ется совершенствование механизмов и методов управле-
ния и регулирования. своеобразность сферы коммуни-
каций дает возможность широкого выбора при отборе 
критериев классификации. По форме собственности 
предприятия в сфере коммуникаций можно разделить на 
государственные, специальные и смешанные типы. говоря 
о смешанном типе, речь идет об участии государства 
в уставном капитале коммуникационного предприятия. 
По своей организационно-правовой форме предпри-
ятия связи подразделяются на государственные унитар-
ные (казначейские) предприятия (почтовые службы), на 
хозяйственные общества и объединения и на акционерные 
общества. По признаку принадлежности определяется 
подчиненность предприятия министерствам и ведомствам. 
кроме того, классификация ведется на основе характери-
стик сектора (на основе типов предоставляемых услуг), 
почтового сектора и сектора электросвязи, структуры 
предоставляемых услуг (одновременно может быть пре-
доставлено несколько коммуникационных услуг), специ-
ализированных услуг связи, монопольного уровня (есте-
ственная монополия и временная монополия), процессов 
производства и реализации коммуникационных услуг, 
зон обслуживания (международные операторы, наци-
ональные операторы, республиканские, региональные, 
местные). Помимо вышесказанного, в сферу связи входят 
предприятия коммуникационной промышленности, стро-
ительные, научно-исследовательские, проектно-конструк-
торские институты, учебные заведения и другие комму-
никационные системы. как видно, такая разнообразность 
коммуникационной индустрии также оказывает влияние 
на структуры управления.

аспекты управления системой коммуникации 
в азербайджане

следует отметить, что организация и управление 
коммуникациями в территориальных административных 
районах азербайджанской республики осуществляется 
через организации, входящие в структуру и находящиеся 
в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких 
технологий [1].

к ним относятся:
подразделения, входящие в структуру министерства
- отдел регулирования коммуникационной сферы.
- отдел телекоммуникации и почты.
организации в подчинении структуры [2]
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Азерпочт» – ооо «азерпочт», являясь единственным 
национальным почтовым оператором азербайджанской 
республики, оказывает услуги гражданам каждый день 
на регулярной основе, включая выходные и праздничные 

дни, посредством информационного центра 169 отвечает 
на вопросы 24 часа, принимает и оценивает предложения.

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Азтелеком» (ооо «азтелеком») предоставляет насе-
лению услуги фиксированной телефонной связи во всех 
регионах страны (кроме Баку и нахчыванской ар).

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«АзИнТелеком».

4. Общество с ограниченной ответственностью 
«Бакинская телефонная связь» (ПоБтс) – начало свою 
деятельность в 1997 г. 10 мая 2001 г. при Производствен-
ном объединении «Бакинская телефонная связь» была 
создана первая государственная интернет-сеть «Бакин-
тернет». затем 19 мая 2017 г. Производственное объедине-
ние «Бакинская телефонная связь» было реорганизовано 
и начало действовать как ооо «Бакинская телефонная 
связь». сеть ооо «Бтс» оснащена современными техно-
логическими атс типа NGN. ооо «Бтс» предоставляет 
государственным, правительственным и административ-
ным органам, управлениям, предприятиям и организа-
циям, иностранным и юридическим лицам, их предста-
вительствам и населению все виды высококачественных 
телефонных, видео, интернет, DATA, NGN услуг, IP-TV, 
высококачественные мультимедиа, CDMA и радиоакусти-
ческие услуги по всей территории города.

5. База отдыха «Рабитечи».
6. Общество с ограниченной ответственностью 

«Аз-Евро Тел».
телекоммуникационная компания «аз-евро тел» 

была основана в 1996 г. в настоящее время в качестве 
оператора связи она предоставляет широкий спектр 
телекоммуникационных услуг как корпоративным, так 
и индивидуальным пользователям: телефонные и интер-
нет-услуги; передача данных; IP-TV; технология GPON. 
ооо «аз-евро тел» организовывает коммуникационные 
услуги на собственной утвержденной базе, охватываю-
щей апшеронский полуостров и территорию города Баку.

7. Бакинская автоматическая телефонная станция.
19 июля 2017 г. Производственное объединение 

«Бакинская телефонная связь» (ПоБтс) была реоргани-
зована и объявила о переименовании в ооо «Бакинская 
телефонная связь».

8. Управление ремонта и строительства средств связи.
как видно, в азербайджанской республике основу 

управления и регулирования коммуникаций в территори-
альных административных единицах страны составляет 
иерархическая структура (пирамида). в такой системе 
одна структура управления подчиняется другим структу-
рам управления. а это означает, что один цикл управления 
действует одновременно и в качестве объекта и в качестве 
субъекта управления. возникает интересный вопрос: какие 
организационные механизмы можно использовать в совре-
менное время для развития сферы коммуникаций в админи-
стративно-территориальных единицах республики? Прежде 
чем ответить на вопрос, было бы целесообразно провести 
подробную оценку организационных механизмов.

Мы считаем, что службы внутреннего аудита в струк-
туре предприятий почтовой связи Министерства транс-
порта, связи и высоких технологий азербайджанской 
республики должны быть выделены в отдельный депар-
тамент. Это объясняется тем, что все больше и больше 
растут современные логистические потоки в азербайд-
жане, поэтому необходимо создать службу аудита для 
эффективного управления их финансовыми и органи-
зационными аспектами. Это может, в первую очередь, 
значительно увеличить ассортимент почтовых услуг 
и надежность доставки. в связи с этим мы представляем 
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организационную структуру отдела внутреннего аудита 
почтового отделения, разработанную нами (рис. 1).

в целом организационные механизмы (структурные, 
организационно-административные, информационные) 
в управлении отличаются комплексными характеристиками 
воздействия, которые также несут в себе характеристики 
как экономических, так и мотивационных механизмов. на 
уровне предприятия, на низшем уровне управления, выде-
ляются следующие структурные механизмы развития для 
организации и управления производством: механизм гиб-
кой структуры системы целей (особый выбор приорите-
тов), механизм усиления организационного потенциала 
предприятий и организаций (рационализация структуры 
предприятий и организаций) (рис. 2).

на региональном и межрегиональном уровнях выше-
указанный состав также включает усовершенствование 
структуры экономики.

на наш взгляд, в качестве основного и важного эле-
мента организационного механизма выступают гибкая 
структура системы целей развития сферы услуг (инвести-
ционные программы, бизнес-планы) и механизмы потен-
циала деятельности почтового учреждения. для этих 
механизмов присуща природа административного воз-
действия, поскольку они носят обязательный характер. 
комплексность их воздействия и взаимодополняемость 
могут быть обеспечены путем включения стандарти-
зации и сертификации в целевые программы. следует 
отметить, что стандартизация и сертификация на уровне 
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рис. 1. структура службы внутреннего аудита почтового отделения
Источник: составлено автором

рис. 2. организационные механизмы управления экономикой предприятий в сфере коммуникаций
Источник: составлено автором
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государственного управления являются не только обяза-
тельными, но в некоторых случаях могут быть консуль-
тативными нормами, что дает субъектам хозяйствова-
ния право на свободный выбор. в условиях отношений 
рыночной экономики роль информационных механизмов 
растет, поскольку здесь речь идет о механизмах государ-
ственного регулирования производства. стоит отметить, 
что важность государственного регулирования в управле-
нии, организации функционирования организационных 
механизмов, и в частности в сфере коммуникаций, давно 
признана [5]. в современной экономике, включая сферу 
коммуникаций, требуется создать специальные инфор-
мационные механизмы, и эти механизмы играют важ-
ную роль в управлении развитием сферы коммуникаций. 
к ним относятся:

1) организация информации, связанной с оператив-
ными и фундаментальными научно-техническими дости-
жениями в области коммуникаций в стране и за рубежом;

2) организация механизма распространения техни-
ческих и организационных новшеств путем создания 
связи между производителем и потребителем в различ-
ных формах;

3) организация функционирования механизма марке-
тинговой информации о состоянии рынка;

4) организация механизмов взаимодействия коммуни-
кационных предприятий и конкурентов в связи с новыми 
видами продукций и технологий на рынке [4].

выводы. Было бы целесообразно рассмотреть еще 
один аспект вопроса, связанного с организационными 
механизмами развития сферы коммуникаций в терри-
ториально-административных единицах. в результате 
демонополизации и либерализации в сфере связи в респу-
блике начал действовать ряд операторов. Эта ситуация 
создала конкурентную среду в сфере коммуникации. 
соответственно, как и в других постсоветских странах, 
в республике азербайджан для достижения конкуренто-
способности вышеназванных предприятий в сфере ком-
муникаций необходимо решить ряд вопросов:

– снижение тарифов в ближайшем будущем;
– увеличение капитальных вложений в применение 

новых технологий для быстрого и качественного предо-
ставления новых услуг связи. современные экономические 
проблемы требуют использования новых систем управле-
ния для обеспечения эффективности системы связи.
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органіЗаційні МеХаніЗМи роЗвитку коМунікаціЇ  
в адМіністративно-територіальниХ районаХ краЇни

анотація. за умов ринкових відносин для підвищення ефективності суспільного виробництва і вирішення соці-
альних проблем роль сфери комунікацій як транспортної системи, що здійснює передачу інформації, значно зростає. 
Поштові послуги і засоби зв'язку є невід'ємною частиною управління громадськими та виробничими процесами. вони 
дають змогу заощадити на витратах, розширюючи можливості спілкування, освіти та інформування. цей ефект зачіпає 
всі сфери виробництва, громадського та особистого життя, тому дуже важливо управляти розвитком комунікаційних 
послуг і, отже, підвищувати конкурентоспроможність та якість таких послуг. розвиток ринкової економіки в азербай-
джані, географічні умови країни і розміщення продуктивних сил по території відрізняються певними особливостями.

ключові слова: комунікація, управління, організаційні механізми, територіально-адміністративна структура, по-
штові відділення, внутрішній аудит.

ORGANIZATIONAL MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATION  
IN THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL REGIONS OF THE COUNTRY

Summary. Under the conditions of market relations, the role of the sphere of communications as a transport system transmit-
ting information is growing significantly in order to increase the efficiency of social production and solve social problems. Postal 
services and communications are an integral part of managing public and production processes. They allow you to save on costs, 
expanding the possibilities of communication, education and information. This effect affects all areas of production, social and 
personal life. Therefore, it is very important to manage the development of communication services and, therefore, increase the 
competitiveness and quality of such services. The development of a market economy in Azerbaijan, the geographical conditions 
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of the country and the distribution of productive forces across the territory are distinguished by certain features. New approaches 
are needed to develop the theoretical foundations and methodologies for assessing the effectiveness of enterprises in the field of 
communications, as well as to develop mechanisms for their development. Communications enterprises are business entities with 
administrative and economic autonomy, acting in accordance with legislative norms and licenses issued by the ministry. The au-
tonomy of enterprises in the field of communications is enshrined in their approved charter and registration with the relevant local 
authorities, these enterprises have their own formed and improved accounting and reporting systems, bank accounts and legal 
entity status, which gives them the right to dispose of property within their powers. When classifying business entities, first of all, 
it is necessary to determine the goals for which it serves, and what criteria form its basis. It should be noted that the purpose of the 
classification is to improve the mechanisms and methods of management and regulation. The originality of the sphere of communi-
cations enables a wide choice in the selection of classification criteria. In the opinion of the author, the main and important element 
of the organizational mechanism is the flexible structure of the system of development goals for the service sector and the potential 
mechanisms of the post office. The nature of administrative influence is inherent in these mechanisms since they are mandatory.

Key words: communication, management, organizational mechanisms, territorial-administrative structure, post offices, in-
ternal audit.
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підХоди до аналіЗу та оцінки  
поЗиковиХ ФінансовиХ ресурсів підприЄМства

анотація. у статті розглянуто зобов'язання як джерела формування фінансових ресурсів для фінансування опе-
раційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємств. запропоновано табличний метод для аналізу та оцінки 
позикових фінансових ресурсів підприємств в україні. наведено порівняння рівня рентабельності підприємств та за-
гальних зобов’язань. зроблено висновок, що в україні простежується тенденція як до збільшення кредиторської за-
боргованості в абсолютному вимірі, так і порівняно з балансом. визначено, що оперативне управління кредиторською 
заборгованістю полягає у постійній роботі, спрямованій на аналіз та оцінювання стану зобов’язань, розрахунків із 
кредиторами, контроль своєчасності сплати сум кредиторської заборгованості. запропоновано потенційні можливості 
залучення позикових коштів: коштів інвесторів (розширення статутного фонду, спільний бізнес); банківського чи фі-
нансового кредиту (у тому числі випуск облігацій); товарного кредиту (відстрочка оплати постачальникам).

ключові слова: зобов’язання підприємства, забезпечення, поточні зобов’язання, власні кошти підприємства, фінан-
сові ресурси підприємства, управління фінансовими ресурсами, аналіз, оцінка.

вступ та постановка проблеми. зобов’язання розгля-
даються як джерела формування фінансових ресурсів для 
фінансування операційної, інвестиційної та фінансової 
діяльності підприємств. ринкові умови господарювання 
вимагають від підприємств оптимізації їхніх зобов’язань, 

бо наявність зобов’язань (боргів) впливає на фінансові 
результати діяльності підприємства і його капітал.

аналіз останніх досліджень і публікацій. сучасні 
теоретичні та методичні аспекти досліджування 
зобов’язань підприємства певною мірою висвітлювалися 
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в працях вітчизняних науковців та вчених країн снд: 
і.о. Бланка, а.з. Бобильова, і.М. вахович, з.в. герасим-
чук, а.М. карбовник, г.М. колпакової, к.М. лебедєва 
та ін. Питання управління зобов’язаннями підприємства 
були предметом дослідження і зарубіжних науковців та 
практиків: М. гольцберга, к. калніна, х. рамперсада, 
л. хасан-Бека. ці дослідження є ваговим внеском як 
у теорію, так і в практику цього питання.

водночас у спеціальній економічній літературі цій про-
блемі відведено незначне місце, викладено лише загальні 
концептуальні положення управління зобов’язаннями під-
приємства. вважаємо, що оцінка реального стану креди-
торської заборгованості – одне з найважливіших питань 
управління джерелами капіталу. ця оцінка повинна про-
водитися окремо по групах кредиторської заборгованості 
з різними термінами виникнення тощо.

розв’язання даних питань потребує активізації та 
поглиблення досліджень у цій сфері.

Метою даної роботи є подальший розвиток підхо-
дів до аналізу та оцінки запозичених фінансових ресур-
сів підприємства з метою вдосконалення управлінням 
зобов’язаннями і забезпеченням.

результати дослідження.
зобов’язання – це заборгованість підприємства, що 

виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в май-
бутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів 
підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

зобов’язання підприємства можуть бути монетарними 
і немонетарними. Монетарні зобов’язання відображають 
суму грошових коштів, що підлягають сплаті кредиторам, 
а немонетарні – зобов’язання поставити товари (надати 
послуги) визначеної кількості та якості. зобов’язання під-
приємства поділяються на чотири види, а саме: довгостро-
кові, поточні, забезпечення, непередбачені зобов’язання.

до довгострокового зобов’язання можна віднести 
те, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає пога-
шенню протягом дванадцяти місяців від дати складання 
балансу. до довгострокових зобов’язань підприємства, як 
правило, відносять: довгострокові кредити банків; довго-
строкові заборгованості підприємства щодо зобов’язання 
із залучення позикових коштів (окрім кредитів банків), на 
які нараховуються відсотки (довгострокові векселі видані, 
зобов’язання за облігаціями); відстрочені податкові 
зобов’язання (нараховані податки, що підлягають сплаті 
в майбутніх періодах); інші довгострокові зобов’язання 
(довгострокові зобов’язання з фінансової оренди, реструк-
туризована податкова заборгованість, фінансова допомога 
на зворотній основі тощо).

до поточних зобов’язань можна віднести зобов’язання, 
які будуть погашені протягом операційного циклу підпри-
ємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти 
місяців починаючи з дати балансу [1].

окремі різновидності поточних зобов’язань можна 
охарактеризувати так: короткострокові кредити бан-
ків; поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями (довгострокові зобов’язання, які переве-
дені зі складу довгострокових і підлягають погашенню 
протягом дванадцяти місяців; векселі видані (заборго-
ваність, на яку підприємство видало векселі на забезпе-
чення поставок (робіт, послуг) постачальників, підряд-
чиків та інших кредиторів); кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги; поточні зобов’язання за одер-
жаними авансами; поточні зобов’язання з розрахунків із 
бюджетом (заборгованість підприємства за всіма видами 
платежів до бюджету, включаючи податки з працівників 
підприємства); поточні зобов’язання з позабюджетних 
платежів – заборгованість за внесками до позабюджетних 

фондів, передбачених чинним законодавством; поточні 
зобов’язання зі страхування (сума заборгованості за від-
рахуваннями до пенсійного фонду, на соціальне страху-
вання, страхування майна підприємства та індивідуальне 
страхування працівників); поточні зобов’язання за роз-
рахунками з учасниками (заборгованість підприємства 
його учасникам (засновникам)), пов’язана з розподілом 
прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного 
капіталу; поточні зобов’язання із внутрішніх розрахун-
ків (заборгованість підприємства пов’язаним сторонам та 
кредиторська заборгованість із внутрішньовідомчих роз-
рахунків); доходи майбутніх періодів (авансові орендні 
платежі, передплата на газети, журнали, періодичні та 
довідкові видання, виручка за вантажні перевезення, 
виручка від продажу квитків транспортних і театрально-
видовищних підприємств, абонентна плата за користу-
вання засобами зв’язку тощо); інші поточні зобов’язання 
(зобов’язання, що пов’язані з активами, які виникають 
у ході нормального операційного циклу) [2].

забезпечення створюються для відшкодування наступ-
них (майбутніх) операційних витрат на: виплату відпусток 
працівникам, додаткове пенсійне забезпечення працівни-
ків підприємства, виконання гарантійних зобов’язань, 
реструктуризацію, виконання зобов’язань щодо обтяжли-
вих контрактів тощо. суми створених забезпечень визна-
ються витратами.

до непередбачених зобов’язань можна віднести: 
зобов’язання, що може виникнути внаслідок минулих 
подій та існування якого буде підтверджено лише тоді, коли 
відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, 
над якими підприємство не має повного контролю; тепе-
рішнє зобов’язання, що виникає внаслідок минулих подій, 
але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегу-
лювання зобов’язання потрібно буде використати ресурси, 
які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму 
зобов’язання не можна достовірно визначити.

непередбачені зобов’язання є частиною зобов’язань 
підприємства та відображаються на позабалансових 
рахунках за обліковою оцінкою.

необхідно враховувати подібність непередбачених 
зобов’язань та забезпечень, оскільки їх принципова різ-
ниця полягає саме в достовірності оцінки суми заборго-
ваності, а це досить суттєво може вплинути на фінансові 
результати діяльності підприємства. оскільки суми ство-
рених забезпечень визнаються витратами звітного пері-
оду, вони є об’єктом податкового обліку та потребують 
адекватного відображення у фінансовій звітності [2].

зрозуміло, що діяльність підприємства в системі рин-
кової економіки неможлива без періодичного викорис-
тання різноманітних форм залучення кредитів. класифі-
кацію зобов’язань подано на рис. 1 [3].

у табл. 1 наведено зведені показники балансу великих 
та середніх підприємств за 2013–2019 рр.

аналізуючи дані, наведені в табл. 1, можемо зазна-
чити, що власний капітал великих та середніх підпри-
ємств в україні за вказаний період знаходився в межах від 
35,8% (на початок 2013 р.) до 24,7% (на кінець 2017 р.), 
середнє значення цього показника за останні сім років 
становило 30%.

довгострокові зобов’язання та забезпечення за період 
2013–2014 рр. знаходилися в межах від 22,7% (на кінець 
2014 р.) та 15,2% (на кінець червня 2019 р.). узагалі 
рівень довгострокових зобов’язань у 2019 р. найнижчий 
за останні сім років. така ситуація може бути пов’язана 
зі скороченням інвестиційних проєктів підприємств, бо 
саме вони потребують довгострокових вкладень, у тому 
числі й кредитних.
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найбільша питома вага у структурі пасиву належить 
поточним зобов’язанням та забезпеченню. відповідно 
питома їх вага становила від 57,9% (на кінець 2017 р.) до 
45,7% (на початок 2013 р.).

аналізуючи дані табл. 1, можемо сказати, що забор-
гованість підприємств україни на червень 2019 р. ста-

новила 4 543 288,9 млн. грн, порівняно з 2013 р. зросла 
на 783 168,6 млн. грн, або на 17%. найбільший рівень 
зобов’язань був у 2016 р. (75,5%) та 2018 і 2014 рр. 
(75,3%).

найбільшу частку у загальній сумі кредитор-
ської заборгованості підприємств україни має поточна 

Зобов’язання

Довгострокові 
зобов’язання

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові 
Відстрочені податкові 
Інші довгострокові зобов'язання

Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Короткострокові векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточна заборгованість за розрахунками з одержаних авансів, 
по розрахунках із бюджетом, по розрахунках із поза бюджет-
них платежів, по розрахунках зі страхування, по розрахунках 
з оплати пращ, по розрахунках з учасниками, по розрахунках 
з внутрішніх розрахунків, інші поточні зобов'язання

Додаткове пенсійне забезпечення
Виконаний гарантійних зобов’язань
Реконструкція 
Виконання зобов'язань стосовно обтяжуючих 
контрактів

Поточні 
зобов’язання

Забезпечення

Непередбачені
зобов’язання

Доходи 
майбутніх 
періодів

зобов’язання, які не виникають у ході нормального операційного 
циклу та будуть погашені після 12 місяців із дати балансу

Короткострокові фінансові зобов'язання, які мають бути 
погашені протягом поточного операційного циклу 
підприємства чи протягом року з дати складання 
бухгалтерського балансу (з двох термінів вибирають 
триваліший)

зобов'язання з невизначеною сумою або часом погашення на 
дату балансу

1.Зобов'язання, яке може виникнути внаслідок минулих подій 
та існування якого буде підтверджено лише тоді, коли 
відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених 
майбутніх подій, над якими підприємство не мас повного 
контролю.
2.Теперішнє зобов'язання, що виникне внаслідок минулих 
подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для 
врегулювання зобов'язання потрібно буде використати 
ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки 
суму зобов'язання не можна достовірно визначити.

Доходи, одержані підприємством у звітному періоді, але такі, 
що відносяться до наступних періодів

рис. 1. класифікація зобов’язань підприємства
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заборгованість (65–75%). довгострокова заборгованість 
становить 15–22% від загальної суми кредиторської 
заборгованості.

у табл. 2 наведено більш детально поточні 
зобов’язання і забезпечення підприємств у динаміці за 
2016–2017 рр. на жаль, державний комітет статистики не 
надає дані за період 2018–2019 рр. але на основі наведе-
них у табл. 2 даних можна визначити структуру поточних 
зобов’язань і забезпечення підприємств в україні.

із даних табл. 2 бачимо, що короткострокові кре-
дити банків за аналізований період становили від 8,5% 
до 11,1%. найбільшу питому вагу мали кредиторська 
заборгованість (50,8–53,6%) та інші поточні зобов’язання 
(33,7–45,6%).

у табл. 3 наведено порівняння рівня рентабельності 
підприємств та загальних зобов’язань.

дані табл. 3 показують, що не простежується законо-
мірності між рівнем рентабельності та заборгованістю 
підприємств, водночас її рівень актуалізує проблему її 
аналізу, оцінки та управління.

відомо, що з економічного погляду кредит – це форма 
позичкового капіталу (в грошовій або товарній формах), 
що надається на умовах повернення і зумовлює виник-
нення кредитних відносин між тим, хто надає кредит, 
і тим, хто його отримує. загальноекономічною причи-
ною появи кредитних відносин є товарне виробництво. 
основою функціонування кредиту є рух вартості у сфері 
товарного обміну, у процесі якого виникає розрив у часі 
між рухом товару і його грошовим еквівалентом, відбува-
ється відокремлення грошової форми вартості від товар-
ної. Якщо рух товарних потоків випереджає грошовий, то 
підприємства – споживачі товарів із настанням моменту 
плати за них не завжди мають достатні кошти, що може 
зупинити нормальний процес відтворення. коли рух гро-
шових потоків випереджає товарні, то на підприємствах 
нагромаджуються тимчасово вільні кошти.

за браком власних оборотних коштів підприємства 
залучають банківські кредити, кошти інших кредито-
рів та комерційний (товарний) кредит. кредит дає змогу 
доцільніше організувати оборот коштів підприємств, не 

таблиця 1
Зведені показники балансу великих та середніх підприємств за 2013–2019 рр.

роки

актив (млн грн)

необоротні активи оборотні активи необоротні активи 
та групи вибуття

на начало на кінець на начало на кінець на начало на кінець
2019 на 30 червня 3211197,9 3292037,7 3349055,1 3393094,6 4072,0 3949,3
2018 на 30 червня 3215474,8 3252687,0 3311171,0 3360889,6 3406,1 3938,9
2017 4138337,1 4303282,8 4732549,4 5650817,4 6193,3 7678,9
2016 3962353,1 4212813,1 3935146,5 5772816,5 5296,7 6161,6
2015 3027708,0 3960148,9 3028941,8 4108602,7 3670,0 5031,8
2014 2422073,5 2717620,4 2670152,5 3271954,0 3022,4 4691,2
2013 2467526,3 2639813,2 2886103,9 3069041,5 2832,7 3420,1

роки

пасив (млн грн)

власний капітал
довгострокові 
зобов’язання і 
забезпечення

поточні зобов’язання 
і забезпечення

Зобов’язання, пов’язані 
з необоротними акти-

вами та чиста вартість 
активів недержавного 

пенсійного фонду
на начало на кінець на начало на кінець на начало на кінець на начало на кінець

2019 на 30 червня 2049875,6 2145848,6 1038580,3 1017799,4 3475863,6 3525429,5 5,5 4,1
% у структурі пасиву 31,2 32,1 15,8 15,2 53,0 52,7 0,0001 0,0001

2018 на 30 червня 1907556,7 2025553,9 1150570,8 1080303,0 3471787,7 3511533,0 136,7 125,6
% у структурі пасиву 29,2 30,6 17,6 16,3 53,2 53,1 0,002 0,002

2017 2388167,6 2458527,6 1664814,5 1730977,4 4821692,4 5769539,0 2405,3 2735,1
% у структурі пасиву 26,9 24,7 18,8 17,4 54,3 57,9 0,03 0,03

2016 2345323,3 2445803,7 1639905,6 1696870,6 3915351,3 5846688,7 2216,1 2428,2
% у структурі пасиву 29,7 24,5 20,8 17,0 49,5 58,5 0,03 0,03

2015 1810179,6 2288741,4 1311419,3 1668158,0 2936220,2 4114903,2 2500,7 1980,8
% у структурі пасиву 30,0 28,4 21,6 20,7 48,5 51,0 0,04 0,03

2014 1783983,1 1480658,0 950516,5 1359925,7 2358541,4 3151253,0 2207,4 2428,9
% у структурі пасиву 35,0 24,7 18,7 22,7 46,3 52,6 0,04 0,04

2013 1913187,0 1950374,9 992720,3 1070722,1 2448985,8 2689338,2 1569,8 1839,6
% у структурі пасиву 35,8 25,9 18,5 18,7 45,7 47,1 0,03 0,03

роки Баланс
на начало на кінець

2019 на 30 червня 6564325,0 6689081,6
2018 на 30 червня 6530051,9 6617515,5

2017 8877079,8 9961779,1
2016 7902796,3 9991791,2
2015 6060319,8 8073783,4
2014 5095248,4 5994265,6
2013 5356462,9 5712274,8
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витрачати значних фінансових ресурсів на створення 
зайвих запасів сировини й матеріалів.

у процесі кредитування підприємств насамперед ура-
ховуються індивідуальні особливості кругообігу їхніх 
оборотних коштів.

особливості індивідуального кругообігу коштів під-
приємств проявляються у розбіжності в часі між вивіль-
ненням з обороту вартості в грошовій формі та авансу-

ванням коштів у новий оборот. таке чергування зростання 
додаткових потреб у коштах і створення тимчасово віль-
них залишків їх на тому самому підприємстві створюють 
реальну економічну основу для використання кредитів 
на формування виробничих і оборотних фондів та пога-
шення їх через певний час [4, с. 176–178].

види позикових фінансових ресурсів наведено на 
рис. 2 [5, с. 115].

таблиця 2
поточні зобов’язання і забезпечення підприємств у динаміці за 2016–2017 рр.

2016 2017
на начало на  кінець на начало на  кінець

усього поточні зобов’язання і забезпечення, у тому числі 3915351,3 5846688,7 4821692,4 5769539,0
у відсотках,% 100 100 100 100
1. короткострокові кредити банків 433348,1 496947,2 506154,0 541109,3
у % до поточних зобов’язань та забезпечення 11,1 8,5 10,5 9,4
2. кредиторська заборгованість 2099165,0 2587426,8 2561471,8 2928507,6
у % до поточних зобов’язань та забезпечення 53,6 44,3 53,1 50,8
3. Поточні забезпечення 31526,5 59357,8 68007,7 104852,3
у % до поточних зобов’язань та забезпечення 0,81 1,01 1,41 1,82
4. доходи майбутніх періодів та відстрочені  
комісійні доходи від перестраховиків 30422,3 37109,7 34345,0 40690,3

у % до поточних зобов’язань та забезпечення 0,78 0,63 0,71 0,71
5. інші поточні зобов’язання 1320889,4 2665847,2 1651713,9 2154379,5
у % до поточних зобов’язань та забезпечення 33,7 45,6 34,3 37,3

таблиця 3 
рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності та загальний рівень  

зобов’язань і забезпечення підприємств в україні в динаміці за 2013–2019 рр.
роки 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

рівень рентабельності (збитковості) 3,9 -4,1 1 7,4 8,8 8,1 9,4
загальний рівень зобов’язань і забезпечення 65,8 75,3 71,6 75,5 75,3 69,4 67,9

      

Банківська 
позика

Фінансовий 
лізинг

Товарний 
(комерційний) 
кредит

Облігаційна 
позика

Внутрішні 
рахунки до 
нарахування 
(внутрішня 
кредиторська 
заборгованість)

Фінансові ресурси, отримані шляхом надання 
лізингодавцем у користування підприємству основних 
засобів на умовах платності

Позикові ресурси, залучені у формі товарно-
матеріальних цінностей для формування певної частини 
обігових активів на умовах відстрочки платежу

Кошти, залучені підприємством за рахунок емісії 
власних облігацій

Короткостроковий вид позикових коштів підприємства, 
сформованих за рахунок нарахованої кредиторської 
заборгованості нетоварного характеру

Грошові кошти, надані банком у позику клієнту для 
цільового використання впродовж певного періоду під 
певний (обумовлений) процент

рис. 2. види позикових фінансових ресурсів
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Кредиторська заборгованість

Поточна Забезпечення Непередбачені 
обставини

Відкладені 
податкові 

зобов’язання

Інші 
довгострокові 
зобов’язання

Довгострокова

Короткострокові 
кредити банків

Поточна 
заборгованість 

довгостроковим  
зобов’язанням

Короткострокові 
векселя видані

Кредиторська 
заборгованість за 
товари, роботи, 

послуги

Поточна 
заборгованість за 

розрахунками:
• за отриманими 

авансами;
• перед бюджетом;

• за позабюджетними
платежами;

• по страхуванню;
• по оплаті праці;
• з учасниками;
• по внутрішніх
розрахунках

Інші поточні 
зобов’язання

Оплата відпусток 
робітникам

Додаткове 
пенсійне 

забезпечення

Виконавчі 
гарантії 

зобов’язань

Реструктуризація

Виконавчі 
зобов’язання за 
обтяжливими 
контрактами

Інші

Довгострокові 
кредити 
банків

Інші 
довгострокові 

фінансові 
зобов’язання

на рис. 3 приведено класифікацію кредиторської 
заборгованості (зобов’язань).

одним із найпривабливіших джерел залучення коштів 
є кредиторська заборгованість. з урахуванням того, що 
розмір кредиторської заборгованості суттєво впливає на 
фінансовий стан підприємства, необхідно створити меха-
нізм управління кредиторською заборгованістю, що являє 
собою цілеспрямований процес її формування з різних 
джерел і в різних формах відповідно до потреб підпри-
ємства в позиковому капіталі на різних етапах його розви-
тку. різноманіття завдань, розв’язуваних у процесі цього 
управління, визначає необхідність розроблення спеціаль-
ної фінансової політики у цій сфері на підприємствах, що 
використовують значний обсяг позикового капіталу.

для того щоб відносини з кредиторами максимально 
відповідали цілям забезпечення фінансової стійкості під-
приємства, збільшенню прибутковості та конкурентоздат-
ності, керівництву необхідно виробити чітку стратегічну 
лінію у відношенні характеру залучення і використання 
позикового капіталу.

Прийнято вважати, що підприємство, яке користується 
в процесі своєї господарської діяльності лише власним капі-
талом, має максимальну стійкість. однак із погляду кон-
курентної боротьби на ринку не має значення, якими капі-
талами оперувати: своїми чи позиковими. Єдина різниця 

може полягати в розходженнях вартості цих двох категорій 
капіталу. кредитори готові кредитувати чийсь бізнес тільки 
в обмін на визначений дохід (відсоток). При цьому навіть 
власний капітал не є «безкоштовним», тому що вкладення 
виробляються в надії дістати прибуток, вище того, що 
платять банки за депозитними рахунками. з погляду стра-
тегічного розвитку підприємства оптимізація управління 
позиковими коштами має полягати у визначенні: розміру 
та динаміки прибутковості бізнесу, що прямо залежать від 
розміру запозиченої на ринку частки, цінової політики та 
розміру витрат виробництва. Питання ж джерел фінансу-
вання бізнесу у такому разі є вторинним.

очевидно, що зменшення розміру власного капіталу за 
рахунок кредиторської заборгованості збільшує рентабель-
ність у тому разі, якщо прибуток незмінний. тобто будь-яка 
відстрочка платежів (за придбані товари, роботи і послуги, 
платежі в бюджет, з оплаті праці) збільшує рентабельність 
власного капіталу. однак часто за кредиторську заборгова-
ність доводиться платити. це можуть бути відсотки за бан-
ківські позички, збільшення вартості придбаних у кредит 
товарів, різного роду штрафи, пені, неустойки тощо.

щодо управління кредиторською заборгованістю під-
приємства, на нашу думку, необхідно розробити стра-
тегію залучення й використання кредитних ресурсів. 
вона повинна включати в себе визначення оптимального 

рис. 3. класифікація кредиторської заборгованості
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розміру відсоткової ставки банківських кредитів, яка б 
збільшувала рентабельність вкладеного капіталу.

залучення позикових засобів в оборот підприємства – 
явище нормальне. це сприяє тимчасовому поліпшенню 
фінансового стану за умови, що вони не заморожуються 
на тривалий час в обороті і своєчасно повертаються. 
інакше може виникнути прострочена кредиторська забор-
гованість, що, зрештою, призводить до виплати штрафів 
і погіршення фінансового положення.

висновки. необхідність управління кредиторською 
заборгованістю виходить із того, що вміле використання 
тимчасово запозичених коштів сприяє максимізації при-
бутку від діяльності підприємства.

управління кредиторською заборгованістю припус-
кає: ухвалення рішення про використання позикових засо-
бів та їх розмір; правильний вибір форми заборгованості 
(банківська або комерційна) з метою мінімізації процент-
них виплат і витрат на придбання матеріальних ціннос-
тей; установлення найбільш зручної форми банківського 
кредиту і його терміну (короткострокова позика без забез-
печення кредиту під заставу); недопущення додаткових 
витрат, пов’язаних зі штрафними санкціями, пені тощо.

оперативне управління кредиторською заборгованістю 
полягає у постійній роботі, спрямованій на аналіз та оціню-
вання стану зобов’язань, розрахунків із кредиторами, кон-
троль своєчасності сплати сум кредиторської заборгованості.

судячи з проведеного аналізу, в україні простежується 
тенденція як до збільшення кредиторської заборгованості 
в абсолютному вимірі, так і порівняно з балансом.

виходячи з вищезазначеного, можна запропонувати 
такі потенційні можливості залучення позикових коштів: 
коштів інвесторів (розширення статутного фонду, спіль-
ний бізнес); банківського чи фінансового кредиту (у тому 
числі випуск облігацій); товарного кредиту (відстрочка 
оплати постачальникам).

роблячи узагальнення, можна зробити висновок, 
що в основі управління кредиторською заборгованістю 
лежать два підходи:

– порівняння додаткового прибутку, зв’язаного з тією 
чи іншою схемою фінансування, з витратами і втратами, 
що виникають за зміни політики залучення та викорис-
тання коштів;

– порівняння й оптимізація величини і термінів кре-
диторської заборгованості. дані порівняння можуть 
проводитися за рівнем кредитоспроможності, часом від-
строчки платежу, стратегією знижок, доходами і витра-
тами по виплатах.

оцінка реального стану кредиторської заборгова-
ності – одне з найважливіших питань управління джере-
лами капіталу. ця оцінка повинна проводитися окремо по 
групах кредиторської заборгованості з різними термінами 
виникнення.
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подХодЫ к аналиЗу и оценке ЗаеМнЫХ ФинансовЫХ ресурсов предприЯтиЯ
аннотация. в статье рассмотрены обязательства как источник формирования финансовых ресурсов для финансирова-

ния операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятий. Предложен табличный метод для анализа 
и оценки заемных финансовых ресурсов предприятий в украине. Приведено сравнение уровня рентабельности предпри-
ятий и общих обязательств. сделан вывод, что в украине прослеживается тенденция как к увеличению кредиторской за-
долженности в абсолютном измерении, так и по сравнению с балансом. определено, что оперативное управление кре-
диторской задолженностью заключается в постоянной работе, направленной на анализ и оценку состояния обязательств, 
расчетов с кредиторами, контроль своевременности уплаты сумм кредиторской задолженности. Предложены потенциаль-
ные возможности привлечения заемных средств: средств инвесторов (расширение уставного фонда, совместный бизнес); 
банковского или финансового кредита (в том числе выпуск облигаций); товарного кредита (отсрочка оплаты поставщикам). 

ключевые слова: обязательства предприятия, обеспечение, текущие обязательства, собственные средства пред-
приятия, финансовые ресурсы предприятия, управление финансовыми ресурсами, анализ, оценка.

APPROACHES TO ANALYSIS AND ESTIMATION OF ENTERPRISE LOAN FINANCIAL RESOURCES
Summary. Obligations are considered as sources of formation of financial resources for financing of operational, invest-

ment and financial activity of enterprises. A tabular method for analysis and evaluation of loan financial resources of enterprises 
in Ukraine is proposed. The analysis of consolidated indicators of the balance of large and medium-sized enterprises for the 
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years 2013-2019 is carried out. The analysis made it possible to conclude that the largest share in the total amount of payables 
of Ukrainian enterprises is current debt (65 % – 75 %). Long-term debt accounts for (15 % – 22 %) of total accounts pay-
able. The analysis of the general current liabilities and the provision of enterprises in Ukraine in the dynamics for 2016-2017. 
The comparison of the level of profitability of enterprises and total liabilities. On the basis of such comparison it is concluded 
that there is no traceability between the level of profitability and debt of enterprises, at the same time its level actualizes the 
problem of its analysis, evaluation and management. It is concluded that in Ukraine there is a tendency both in increasing the 
accounts payable in absolute terms and in comparison with the balance. It is determined that the operational management of 
accounts payable is a constant work aimed at: analysis and evaluation of obligations, settlements with creditors, control of the 
timely payment of accounts payable. The following potential possibilities of attracting borrowed funds are offered: investors' 
funds (expansion of authorized capital, joint business); bank or financial loan (including bond issue); commodity credit (deferred 
payment to suppliers). It is concluded that the basis of credit management is based on two approaches: comparing the additional 
income associated with a particular financing scheme with the costs and losses arising from changes in the policy of attracting 
and using funds; comparison and optimization of the size and timing of accounts payable. These comparisons can be made on 
the level of creditworthiness, the time of deferred payment, the strategy of discounts, income and expenses on payments.

Key words: enterprise liabilities, security, current liabilities, enterprise own funds, enterprise financial resources, financial 
resources management, analysis, valuation.
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ЗначеннЯ оБліку в підвиЩенні еФективності  
Фінансово-господарськоЇ діЯльності вітчиЗнЯниХ підприЄМств

анотація. охарактеризовано значення виокремлення та оцінки чинників внутрішнього та зовнішнього оточення 
функціонування підприємства для визначення аспектів ефективного управління з метою підвищення економічного по-
тенціалу та рівня конкурентоздатності продукції. наведено базову систему показників, які необхідні для визначення 
рівня ефективності фінансово-господарської діяльності кожного підприємства. досліджено аспекти управління фінан-
совим станом та діяльність служби фінансового менеджменту для раціонального використання ресурсів в умовах су-
часної ринкової економіки. розкрито роль управлінського обліку та його інформаційний зв'язок із фінансовим обліком 
в управлінській діяльності промислового підприємства. охарактеризовано важливість удосконалення обліково-аналі-
тичного забезпечення управління вартістю підприємства, що є інформаційним підґрунтям для прийняття менеджерами 
ефективних управлінських рішень.

ключові слова: управлінський та фінансовий облік, фінансово-господарська діяльність, ефективність діяльності, 
промислові підприємства, обліково-аналітичне забезпечення,  чинники впливу.

вступ та постановка проблеми. у нинішніх умовах 
господарювання промислові підприємства зіткнулися 
з низкою проблематичних аспектів ведення фінансово-
господарської діяльності, що пов’язано із загостренням 
конкурентної боротьби, необхідністю оновлення осно-
вних засобів, потребою залучення фінансових ресурсів 
для виробництва інноваційних видів виробів, які б склали 
належну конкуренцію іноземним товаровиробникам. 
Проблематика забезпечення ефективності фінансово-гос-
подарської діяльності промислових підприємств за сучас-
ного стану економіки, вплив зовнішніх та внутрішніх 
чинників на діяльність суб’єктів, посилення інтеграцій-
них процесів відіграють важливу роль у процесах розви-
тку економіки країни та розширення реалізації продукції 
як на вітчизняних, так і на зовнішніх ринках збуту. кожен 
елемент системи управління підприємством, такі як орга-

нізація, планування, прогнозування, мотивація, контроль, 
облік та аналіз діяльності, вимагає від управлінського 
персоналу застосування новітніх підходів до управління. 
облік як важливий складник менеджменту будь-якого 
промислового підприємства впливає на опрацювання 
інформації та прийняття результативних управлінських 
рішень відповідальними фахівцями. Підбір ефективних 
методів та інструментарію управління позитивно впли-
ватиме на процеси підвищення конкурентоздатності під-
приємства, зменшення витрат та пошук резервів виробни-
цтва, підвищення економічного потенціалу тощо.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дженням теоретико-методичних та практичних аспек-
тів удосконалення обліку як складового елементу сис-
теми управління, визначенням напрямів підвищення 
ефективності функціонування підприємств займалося 
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чимало вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, 
серед них: П. атамас, П.М. Боровик, н.в. Бондаренко, 
о.с. воронова, т.в. гільорме, г.в. лебедик, о.М. лизу-
нова, о.о. непочатенко, о.о. Пуханов, о.в. Пошивалова, 
ч. хорнгрен, о. Фоміна та ін.

розвиток економічних відносин на сучасному етапі 
господарювання підприємств та під впливом чинників 
внутрішнього та зовнішнього оточення вимагає науково-
методичного посилення ведення системи обліку, вдоско-
налення збору та опрацювання інформації з прийняттям 
раціональних управлінських рішень для отримання поточ-
них та стратегічних цілей функціонування, що викликає 
потребу подальших досліджень у даному напрямі.

Метою даної роботи є дослідження сучасних аспектів 
обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприєм-
ства для підвищення ефективності економічних параме-
трів господарювання й сталого розвитку суб’єкта.

результати дослідження.
управління ефективністю роботи підприємства перед-

бачає урахування основних положень теорії максимізації 
прибутку. Підприємство повинно працювати так, щоб 
забезпечити максимальний дохід його власникам. у рам-
ках традиційної неокласичної економічної моделі перед-
бачається, що будь-яке підприємство існує для того, щоб 
максимізувати прибуток у довгостроковій перспективі. 
При цьому як орієнтир розглядається прибуток, середній 
для галузі, або той прибуток, що об’єктивно задоволь-
няє власників. незважаючи на різноманіття чинників за 
сферами діяльності підприємства, в основі ефективного 
управління діяльністю лежить індивідуальний набір чин-
ників, які повинні бути в полі зору менеджменту підпри-
ємства, оскільки під впливом тих або інших чинників 
формується виробничий потенціал, а він повинен бути 
вчасно реалізований для підвищення конкурентоспро-
можності й стійкого соціально-економічного розвитку 
підприємства, а якщо ні, то ріст потенціалу характеризує 
зниження ефективності керування підприємством.

для побудови стратегії підприємства проаналізуємо чин-
ники зовнішнього та внутрішнього оточення. так чинники 
зовнішнього впливу доцільно поділяти на чинники макро-
середовища (економічні, політичні та державного регулю-
вання), галузевого та конкурентного оточення підприєм-
ства. чинники внутрішнього впливу націлені на визначення 
ступеня відповідності майбутньої стратегії розвитку про-
мислового підприємства і досягнення стратегічних цілей 
згідно з кожним функціональним напрямом діяльності: 
загального управління, економіки та фінансів, дослідження 
та технологічних розробок, виробництва, маркетингу та 
збуту, управління персоналом. виокремлення та оцінка 
чинників зовнішнього середовища та внутрішнього впливу 
дає змогу визначити процес управління ефективністю під-
приємства, обґрунтувати організаційно-економічні переду-
мови розроблення стратегії діяльності [1, 188–189].

важливою частиною дослідження ефективності 
фінансово-господарської діяльності є система показни-
ків, які є визначальними та ключовими для планування й 
аналізу діяльності підприємств. зважаючи на природу їх 
формування, існуючі показники можна умовно поділити 
на дві групи:

– первинні показники, сутність яких відображає фак-
тичні результати діяльності підприємства. до даної групи 
показників можна віднести обсяги виробництва та реалі-
зації продукції, динаміку рівня виробничих витрат, обсяги 
розкривних робіт, обсяги браку тощо;

– вторинні, або похідні, показники, сутність яких 
базується на розрахунковій основі. до них можна умовно 
віднести матеріаломісткість продукції, продуктивність 

праці персоналу, фондовіддачу, рентабельність тощо. 
використовуючи звітність підприємства, можливо вико-
нати комплексний аналіз ефективності операційної діяль-
ності, застосовуючи матричний метод [2, с. 92–93].

управління фінансовим станом підприємств базується 
на суб’єктивних і об’єктивних законах суспільного розви-
тку, на знанні та використанні закономірностей розподілу 
готової продукції і доходів підприємства. отже, сутність 
категорії «управління фінансовим станом» можна трак-
тувати як інструмент реалізації фінансової політики, як 
сукупність методів впливу на організацію і використання 
фінансових відносин та фінансових ресурсів, як виважені 
та економічно обґрунтовані дії сукупності управлінських 
структур і фінансового апарату підприємства.

водночас управління фінансовим станом, як і інші 
напрями менеджменту, прийнято поділяти на оперативне 
та стратегічне. оперативне управління фінансовим ста-
ном – це комплексна система заходів із розподілу фінан-
сових ресурсів для забезпечення поточної діяльності 
підприємства з метою виконання запланованих заходів 
та здійснення контролю над їх виконанням. При цьому 
головним завданням оперативного фінансового менедж-
менту є ефективне і раціональне використання наявних 
на підприємстві фінансових ресурсів. на стратегічному ж 
рівні в процесі управління фінансовим станом суб’єкта 
підприємницької діяльності служба фінансового менедж-
менту повинна розробляти напрями вирішення проблем 
формування фінансових ресурсів та їх раціонального роз-
міщення з метою забезпечення всіх служб та видів діяль-
ності, що, своєю чергою, істотно впливає на структуру й 
розмір активів і пасивів та фінансовий стан підприємства. 
загалом управління фінансовим станом як одна з основних 
систем внутрішнього менеджменту набуває вирішаль-
ного значення в умовах ринкової економіки. управління 
фінансовим станом відображає вид професійної діяль-
ності, спрямованої на забезпечення належного функціо-
нування підприємства, та є одним із ключових елементів 
усієї системи сучасного підприємницького менеджменту. 
водночас діяльність більшості вітчизняних підприємств 
не є недостатньо ефективною, причиною чого є зростання 
витрат (насамперед на енергоносії), а наслідком – суттєве 
збільшення собівартості реалізованої продукції. отже, 
якщо підприємство планує збільшити обсяги реалізації та 
розміри прибутку від таких продаж, йому потрібно макси-
мально зменшити витрати [3, с. 294].

Багато функцій бухгалтерського обліку присутні як 
у фінансовому, так і в управлінському обліку. в умовах 
загострення конкуренції виникає необхідність ведення 
управлінського обліку. управлінський облік – це процес, 
який, прибавляючи цінність, безперервно вдосконалює 
планування, проєктування, вимірювання і функціону-
вання систем фінансової й нефінансової інформації, який 
спрямовує дії менеджменту, мотивує поведінку, підтримує 
і створює культурні цінності, необхідні для досягнення 
стратегічних, тактичних та оперативних цілей організації.

Бухгалтерський облік забезпечує кількісною інформа-
цією процес прийняття та реалізації управлінських рішень. 
інформаційний зв’язок між фінансовим і управлінським 
обліком ніякими законодавчими нормами та стандартами 
не регламентується. тим не менше інформація управ-
лінського обліку повинна бути узгоджена і порівняна 
з інформацією фінансового обліку. для забезпечення такої 
порівняності слід уважно поставитися до процесу роз-
роблення облікової політики підприємства, яка повинна 
формуватися спільними зусиллями головного бухгалтера 
та фінансового директора. в іншому разі збором та оброб-
кою облікової інформації, використовуваної для прийняття 
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управлінських рішень, доведеться займатися спеціальній 
обліковій службі, що в умовах загострення цінової конку-
ренції не буде сприяти зменшенню або оптимізації витрат. 
сучасний менеджер повинен мати інформацію, яка допо-
магає йому економічно правильно оцінити й у реальному 
режимі часу відреагувати на всі зовнішні і внутрішні 
події періоду. це питання розвитку економічних процесів 
у зовнішньому середовищі, зміни номенклатури й обсягу 
виробництва продукції у внутрішньому середовищі, струк-
турні перебудови підприємства та ін. [4, с. 122–123].

залежно від чинника впливу на величину вартості під-
приємства виділяють зовнішню та внутрішню інформацію, 
яка необхідна для її оцінки. Якщо на макросередовище 
суб’єкт господарювання має опосередкований вплив, то 
мікросередовище створює він сам. саме обліково-аналі-
тичне забезпечення управління вартістю підприємства є 
внутрішнім інформаційним базисом прийняття управлін-
ського рішення, його складників: обліку, аналізу і контролю. 
внутрішні джерела інформації щодо обліку відобража-
ються, насамперед, у звітності підприємства: фінансовій 
(фінансовий облік) та управлінській (управлінський облік). 
При цьому якщо фінансовий облік має регламентований 
характер інформації, що підпорядковується нормативно-
правовим актам україни, то в царини управлінського обліку 
виникає можливість формувати управлінські моделі оцінки 
вартості підприємства, особливо його складової частини – 
ринкової. це можливо за інтеграції управлінського обліку 
в систему управління ринковою вартістю на засадах вар-
тісно-орієнтованого менеджменту [5, с. 185].

запровадження системи управлінського обліку дасть 
змогу керівнику підприємства:

– швидко адаптувати бізнес-процеси підприємства до 
зміни ринкових умов, законодавчої бази та інших зовніш-
ніх і внутрішніх чинників, що впливають на діяльність 
підприємства;

– підвищувати рентабельність, економічну ефектив-
ність і конкурентоспроможність за рахунок зовнішнього 
та внутрішнього реінжинірингу бізнес-процесів шляхом 
виявлення неефективних позицій, гранично витратних за 
вартістю, персоналу, термінів і розроблення заходів із під-
вищення їх ефективності;

– використовувати систему оперативного моніто-
рингу ключових напрямів діяльності за допомогою показ-
ників діяльності та отриманих чи очікуваних економічних 
результатів;

– підвищувати економічну ефективність шляхом 
фінансового контролінгу витрат на операції з виробни-
цтва та реалізації продукції, впливати на ціну кінцевого 
продукту методом інтеграції маркетингу потреб покупців;

– розподіляти виконання бізнес-процесів по зонах від-
повідальності конкретних служб, що дасть змогу викорис-
товувати комплексний підхід до управління підприємством;

– контролювати взаємодію зон відповідальності над 
бізнес-процесами з оцінкою їх ефективності та викорис-
товувати відповідну систему мотивації персоналу;

– використовувати сучасну систему управління під-
приємством, досягаючи визнання на внутрішньому ринку 
і на міжнародному рівні;

– привести політику і стандарти підприємства до єди-
ної форми, що допоможе правильно розподілити цілі для 
досягнення стратегічних завдань;

– розробити стратегію розвитку підприємства, що 
враховує дотримання інтересів як керівника, акціонерів, 
персоналу, так і регуляторних органів [6, с. 138].

основною метою облікової системи як на рівні держави, 
так і на рівні підприємства є формування інформації корис-
тувачам для прийняття управлінських рішень. сучасне 
управління бізнесом передбачає пошук комплексного 
вирішення усіх завдань, які стоять перед менеджментом. 
така ситуація вимагає системного підходу до управлін-
ського обліку, оскільки вирішення управлінських завдань 
знаходяться на перетині різних наук, що потребує чіткого 
уявлення їхньої сутності до впровадження на підприєм-
стві такої системи. оскільки управлінський цикл містить 
функції планування, обліку, контролю, аналізу та прийняття 
управлінських рішень, управлінський облік повинен забез-
печувати інформацією всі зазначені функції, охоплюючи 
три часові періоди: минулі, сучасні та майбутні події.

інформаційні системи, які діють на підприємстві, утво-
рюють інформаційну інфраструктуру підприємства. існу-
ють три основні умови, які дають змогу стверджувати, що 
на підприємстві створена інформаційна система управ-
ління: наявність бізнес-потреб в ефективній системі управ-
ління відповідного класу, оформлених у точних, конкретних 
вимогах бізнесу; наявність знань і відповідної мотивації 
у керівників, що беруть участь у виборі й створенні інфор-
маційної системи управління; наявність усіх необхідних 
компонентів інформаційної системи управління: програмне 
забезпечення із необхідним ступенем функціональності, 
гнучкі схеми бізнес-логіки і кваліфікації консультантів, 
достатньої для побудови системи [7, с. 115–116].

висновки. діюча система обліку на підприємстві 
залежить від базових елементів менеджменту, в якому 
облік виступає інтеграційною інформаційною базою 
управління та можливістю приймати рішення, спрямо-
вані на підвищення ефективності господарювання. Під-
приємство, вибравши власну концепцію управлінської 
діяльності для отримання поставленої мети господарю-
вання, повинне вдосконалювати інформаційне забезпе-
чення у напрямі внесення організаційних змін у системі 
обліку та аналізу діяльності. При цьому важливим є 
забезпечення взаємозв’язків функціональних підрозділів 
системи менеджменту промислового підприємства, що 
пришвидшить процес виявлення проблемних аспектів 
господарювання (виявлення відхилень фактично отрима-
них показників від планових) й прийняття вчасних кори-
гуючих управлінських рішень відповідними фахівцями. 
дані взаємозв’язки та напрями вдосконалення ведення 
бухгалтерського обліку необхідно забезпечувати на основі 
використання системного чи комплексного підходу.
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Значение учета в повЫШении ЭФФективности  
Финансово-ХоЗЯйственной деЯтельности отечественнЫХ предприЯтий

аннотация. охарактеризовано значение оценки факторов внутренней и внешней среды функционирования пред-
приятия для определения аспектов эффективного управления с целью повышения экономического потенциала и уровня 
конкурентоспособности продукции. Приведена базовая система показателей, которые необходимы для определения 
уровня эффективности финансово-хозяйственной деятельности каждого предприятия. исследованы аспекты управ-
ления финансовым состоянием и деятельность службы финансового менеджмента для рационального использования 
ресурсов в условиях современной рыночной экономики. раскрыта роль управленческого учета и его информационная 
связь с финансовым учетом в управленческой деятельности промышленного предприятия. охарактеризована важность 
совершенствования учетно-аналитического обеспечения управления стоимостью предприятия, что является информа-
ционной основой для принятия менеджерами эффективных управленческих решений.

ключевые слова: управленческий и финансовый учет, финансово-хозяйственная деятельность, эффективность де-
ятельности, промышленные предприятия, учетно-аналитическое обеспечение, факторы влияния.

THE IMPORTANCE OF ACCOUNTING IN IMPROVING THE EFFICIENCY  
OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES

Summary. The importance of isolation and estimation of factors of internal and external environment of functioning of 
the enterprise for determination of aspects of effective management in order to increase economic potential and level of com-
petitiveness of products is characterized. Problems of ensuring the efficiency of financial and economic activity of industrial 
enterprises in the current state of the economy, the influence of external and internal factors on the activity of entities, strength-
ening of integration processes plays an important role in the processes of development of the country's economy and expansion 
of sales of products in both domestic and foreign markets. The basic system of indicators necessary for determining the level 
of efficiency of financial and economic activity of each enterprise is presented. Accounting as an important component of the 
management of any industrial enterprise influences the processing of information and the adoption of effective management 
decisions by responsible specialists. The selection of effective management methods and tools will have a positive effect on 
the processes of improving the competitiveness of the enterprise, reducing costs and finding reserves of production, increasing 
economic potential. Aspects of financial state management and activity of financial management service with the purpose of 
rational use of resources in the conditions of modern market economy are investigated. The role of management accounting 
and its informational connection with financial accounting in the management activity of an industrial enterprise are revealed. 
The enterprise should improve information support in the direction of organizational changes in the system of accounting and 
analysis of activities. It is important to ensure the interconnections of functional units of the industrial enterprise management 
system, which will speed up the process of identifying problematic aspects of management. The importance of improving ac-
counting and analytical support of enterprise value management, which is an informational basis for making effective manage-
ment decisions, is characterized.

Key words: management and financial accounting, financial and economic activity, efficiency of activity, industrial enter-
prises, accounting and analytical support, factors of influence.
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сучасні детерМінанти та ФорМи  
МіжнародниХ торговельниХ суперечок

анотація. визначено суть, місце і функції міжнародних торговельних суперечок у процесі формування міждержавних 
торговельних процесів. досліджено суб’єктно-об’єктну характеристику конфронтації в міжнародній торгівлі, з’ясовано 
причини, форми, чинники впливу, світові тенденції, обґрунтовано теоретичні основи виникнення торговельних суперечок 
та їх можливе подальше поглиблення у стадію конфлікту чи війни. розкрито категорії «торговельна суперечка», «торго-
вельний конфлікт» та «торговельна війна», дано їх комплексну характеристику, що допомагає більш детально виявити 
основопричини виникнення конфронтацій між країнами та стадії їх розгорнення. Проаналізовано перелік торговельних 
суперечок у рамках світової організації торгівлі в період із 1995 по 2019 р. визначено найактивніші країни в проведенні 
та ініціюванні торговельних суперечок, до них входять сШа, Єс, канада як позивачі та сШа, Єс, китай як відповідачі.

ключові слова: міжнародна торгівля, торговельна суперечка, міжнародний торговельний конфлікт, світова органі-
зація торгівлі, гатт, торговельна політика, імпорт, експорт, орган вирішення спорів, позивач, відповідач.

вступ та постановка проблеми. до характерних рис 
сучасної міжнародної торгівлі належать багато чинників, 
одним із них є боротьба двох протилежних тенденцій: 
лібералізації та протекціонізму. глобальна торговельна 
система, збудована світовою організацією торгівлі, спря-
мована на досягнення балансу інтересів учасників між-
народних торговельних відносин засобом забезпечення 
раціонального співвідношення лібералізації і протекці-
онізму, за якого вигоди країн від міжнародної торгівлі є 
найбільш результативними. Порушення даного балансу 
спричиняє дискримінацію національних торгово-еконо-
мічних інтересів тієї чи іншої країни з боку порушника, 
звідси й виникають суперечливі ситуації між країнами, 
котрі переростають у торговельні конфлікти, а подекуди 
і війни. Яскравим прикладом останніх років є відносини 
сШа та китаю. не менш гучними залишаються конфлік-
тні стосунки між україною та росією. саме це зумовило 
логіку і мету дослідження. актуальність цієї проблеми 
полягає у тому, що з розвитком міжнародної торгівлі зрос-
тає ескалація конфліктів, які призводять до суттєвих еко-
номічних і торговельних утрат її учасниками та усклад-
ненням міждержавних відносин. системне дослідження 
процесів міжнародного торговельного конфлікту є важли-
вим і своєчасним як із теоретичного, так і з практичного 
погляду, що й визначило тему роботи та її мету.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослідження 
питання торговельного конфлікту виявилося неабияк акту-
альним серед провідних економістів та науковців україни 
та інших країн світу, серед яких: а. Поручник, Я. столяр-

чук, о. Шнипко, М. серпухов, М. капітоненко, в. кре-
менюк, в. Панова, а. анцупова, а. Шипілова, М. рачин-
ський, в. хомяков, о. Шаров, дж. Перкінс, е. Мансфілд, 
Б. Поллінс, а. смбатян та ін. Методи ведення торговельних 
війн розглядали такі вчені, як т. гордєєва, о. Пуригіна, 
а. духневич; наслідки торговельних війн проаналізовано 
в. золотарьовим, Ю. Бялим, л. скобою, М. джонсоном.

однак у сучасному середовищі дослідників, аналітиків 
та експертів увага, як правило, концентрується на дослі-
дженні методів ведення конфлікту міжнародних торговель-
них відносин у цілому, а причини та наслідки виникнення 
залишаються малодослідженими, тому системний аналіз 
процесів міжнародного торговельного конфлікту є важли-
вим і своєчасним як із теоретичного, так і з практичного 
погляду, що й визначило тему наукової роботи та її мету.

Метою даної роботи є виявлення та характеристика 
ступеню погіршення міжнародних торговельних від-
носин, виявлення форм торговельних конфронтацій, їх 
суб’єктів; класифікація детермінантів конфліктної ситу-
ації між країнами – учасницями торговельних відносин; 
обґрунтування теоретичних основ торговельних супере-
чок та їх мотивів, подальшого можливого поглиблення 
у стадії конфлікту чи війни; прогнозування їх наслідків 
для суспільства та світової економіки.

результати дослідження.
Міжнародна торгівля є невід’ємною частиною між-

народних економічних відносин та може реалізовуватися 
посередництвом торговельного обміну як засіб політич-
ного та економічного тиску країн. коли одна держава 
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оцінює економічну політику іншої держави як несприят-
ливу й уживає відповідних заходів, розпочинається торго-
вельна суперечка, а згодом і війна.

за ступенем погіршення суперечливих/конфліктних 
відносин у міжнародній торгівлі залежно від інтенсив-
ності напруги між державами та можливих економічних 
утрат поділяють: суперечлива ситуація у торгівлі, торго-
вельна суперечка, торговельний конфлікт, торговельна 
війна. розглянемо їх детальніше (на рис. 1) [1, с. 110–111].

для захисту вітчизняних ринків від товарів зарубіж-
них конкурентів і зміцнення своїх позицій як конкуренто-
спроможної держави країни використовували різні форми 
впливу – від дипломатичних до військових інтервенцій. 
Погоджуючись із в. золотарьовим, виділяють такі форми 
торговельної війни [2]: «відкриття ринків», що характе-
ризується захопленням ринків інших країн силовими 
методами задля їх закриття; торговельна війна як засіб 
політичного тиску – використання торговельних та еконо-
мічних важелів задля досягнення політичних цілей; «кре-
дитування» країною-експортером країни-імпортера, що 
має на меті надання позички під зобов’язання купівлі про-
дукції, що позбавляє країну-кредитора від конкуренції та 
створює економічну залежність від неї; війна девальвацій 
власної валюти для заохочення експорту; субсидування – 
приховане дотування експортерів через надання податко-
вих пільг, пільгових умов страхування та позик за ставкою 
нижче ринкової і тарифна, котра має на меті маніпуляцію 
країною-суперником за допомогою імпортних та експорт-
них тарифів. доповнено і систематизовано авторами дві 
форми: інструменти – тарифні, нетарифні методи регу-
лювання, методи захисту національних ринків (винятки 
сот, антидемпінгові заходи) тощо; механізми вирішення 
спорів – вирішуються через звернення до органу вирі-
шення спорів сот чи арбітражного суду.

сукупність цих форм покликана захищати еконо-
міку суб’єкта, спроможного до активних протидій іншим 
суб’єктам. або будь-яка дія, спрямована на захист влас-
них економічних інтересів та вітчизняного виробництва, 
автоматично виступає проти економіки конкуруючої кра-
їни. або ж у разі коли дії послаблюють економіку опо-
нента, то зміцнюється власна економіка.

до основних засобів ведення торговельних конфліктів 
можна віднести: визначення групи «чуттєвих» товарів та 
введення стосовно них заборонених чи надмірно високих 
митних ставок; уведення економічних санкцій проти пев-
ної країни у вигляді заборони ввезення певних груп това-
рів; уведення ліцензованого імпорту проти певних груп 
товарів; уведення експортних субсидій та пріоритетних 
галузей вітчизняного виробництва; введення особливого 
режиму стандартизації та сертифікації товарів; уведення 
особливих санітарних та фітосанітарних норм; обме-
ження або заборона участі іноземних компаній та фізич-
них осіб у купівлі землі, нерухомості або ж в акціонуванні 
так званих природних монополій та ін.

Під суб’єктами прийнято вважати сторони міжнарод-
них торговельних відносин, тобто одна сторона конфлікту 
або одразу обидві спричиняють дії, що зашкоджують тор-
говельному опоненту. до суб’єктів відносять держави, 
компанії, інтеграційні угруповання або міжнародні орга-
нізації. учасниками зазвичай називають треті сторони, 
що залучаються до конфліктних відносин на певній фазі її 
протікання та мають мету її розв’язати.

торговельні конфлікти спонукають до виявлення 
детермінантів, що визначають окремі грані характеру між-
народних торгових конфліктів, які згодом можуть вико-
ристовуватися як критерії класифікації. головні детермі-
нанти міжнародної торговельної конфліктної ситуації між 
країнами – торговельними партнерами продемонстровано 
в табл. 1 [3, с. 276–285].

за історію існування міжнародної торгівлі відбулася 
велика кількість торговельних суперечок. лише за період 
1995 р. – дотепер сот було розглянуто 582 суперечки 
між країнами-членами. держави мають різний досвід 
участі у таких суперечках: як країни-позивача і країни-
відповідача. Природно, що держави, з огляду на свою 
могутність, використовують у конфліктах значно більше 
методів досягнення цілей, аніж держави, що належать до 
нижчого рангу в неформальній міжнародно-політичній 
ієрархії. кількісну інформацію щодо участі країн – чле-
нів сот, що найчастіше приймали участь у торговель-
них суперечках протягом 1995 р. – до жовтня 2019 р., 
подано в табл. 2 [4].

Ступені погіршення відносин у міжнародній торгівлі залежно від інтенсивності напруги 

Суперечлива ситуація
в торгівлі

Присутні протиріччя та 
відповідна напруга у 

відносинах між країнами. 
Матеріальних утрат чи 

погіршення умов торгівлі 
поки немає. 

Управління 
суперечливими 

відносинами 
відбувається шляхом 

міжнародних переговорів 
та консультацій. 

Торговельна 
суперечка

Наявна напруга у 
відносинах, спричинена 
заходами, що заподіяні 
одною країною з метою 

погіршення умови 
торгівлі іншої.

Це сприятлива ситуація 
для врегулювання 

відносин. Управління 
суперечки  відбувається 
шляхом переговорів та 

консультацій.

Торговельний 
конфлікт

Високий рівень 
напруги у відносинах 

із матеріальними 
втратами від заходів, 
що заподіяли сторони 

одна одній.

Управління 
відбувається шляхом 
звернення до ОВС* 

СОТ або до 
міжнародних 

арбітражних судів.

Торговельна 
війна

Найвищий ступінь напруги 
у відносинах між країнами, 

пов’язаний із 
використанням заходів 

руйнації торгової політики 
опонента.

Великі матеріальні 
втрати країни, проти 

якої заходи були 
заподіяні. 

Вирішуються через 
ОВС* СОТ чи 

арбітражні суди.

рис. 1. Характеристика ступенів погіршення відносин  
у міжнародній торгівлі залежно від інтенсивності напруги між державами

*овс сот – орган вирішення спорів сот.
Джерело: складено авторами на основі даних [1]
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таблиця 1 
типізація детермінант міжнародних торговельних конфліктів

детермінанти Значення та характеристики
Мотив країни,  

котра спричинила суперечку
Протекціоністський, політичний, ідеологічний, екологічний, економічний, сус-
пільний.

суб’єкти держава, компанії, інтеграційні угруповання, міжнародні організації.

Причини Бажання підтримати власного товаровиробника, захистити власні інтереси,  
здебільшого економічні, бажання захопити нові ринки або знищити конкурента.

об'єктне поле суперечки:
- засоби внутрішньої і зовнішньої еко-
номічної політики однієї сторони, що 

дискримінують торговельного партнера;
- сфера економіки другої сторони, яка 

зазнала економічних втрат 

- тарифні, нетарифні або змішані засоби зовнішньоторговельної політики;
- інструменти внутрішньої економічної політики, що дискримінують іноземних 
виробників;
- експортне виробництво товарів певної галузі країни;
- експорт та імпорт товарів і послуг певної країни;
- сукупний національний експорт країни.

Масштаби локальні, субрегіональні, регіональні, трансконтинентальні, глобальні.
тривалість коротка (до 2–3-х місяців), середня (від 3 до 15 місяців), довга (понад 15 місяців).

Методи врегулювання
Переговори, консультації, посередництво, міжнародний суд, міжнародний арбі-
траж, механізми регіональних міжнародних організацій, механізми глобальних 
міжнародних організацій (сот, оон).

ступені погіршення ситуацій суперечлива ситуація в торгівлі, міжнародна суперечка, міжнародний конфлікт 
та міжнародна війна.

наслідки економічні, соціальні, технологічні.
Джерело: доповнено та систематизовано авторами на основі [3]

таблиця 2
торговельні суперечки в рамках сот у 1995–2019* рр.

№ країна-позивач кількість разів № країна-відповідач кількість разів
1 сШа 125 1 сШа 157
2 Єс 102 2 Єс 81
3 канада 42 3 китай 54
4 китай 32 4 індія 35
5 Бразилія 30 5 аргентина 24
6 Мексика 25 6 канада 23
7 Японія 24 7 республіка корея 18
8 індія 24 8 Японія 18
9 республіка корея 22 9 Мексика 15
10 аргентина 20 10 Бразилія 14

*включно по листопад 2019 р. 
Джерело: побудовано авторами на основі [4]

з огляду на дану таблицю, можна дійти висновку, 
що найчастішим учасником міжнародних торговель-
них суперечок виступає сШа із загальною кількістю 
у 282 справи (125 разів як позивач та 157 як відповідач). 
Після сШа в рейтингу найбільшої кількості суперечок 
виступає Єс: 102 та 81 відповідно. китай як країна, 
що стрімко розвивається в міжнародній торгівлі, час-
тіше виступає як відповідач (54 рази), аніж як позивача 
(32 рази). найбільше суперечок відбулося між сШа та 
Єс, сШа та китаєм. такі суперечки в літературі отри-
мали назву трансатлантичних.

Причиною виникнення торговельних протиріч у галу-
зевому розрізі здебільшого є номенклатура ринку товарів: 
бензин та продукти нафтопереробки, металопродукція й 
окремі види гарячекатаних стальних виробів, напівпро-
відники та окремі види комп’ютерного обладнання, м’ясо 
свіже та заморожене і м’ясопродукти, риба, креветки та 
інші морепродукти і вироби з них, зерна кави й алкогольні 
напої, текстильна продукція, одяг, взуття, фармацевтичні 
та агрохімічні продукти; ринку послуг: порушення автор-
ських прав і права інтелектуальної власності. у співвід-
ношенні до загальної кількості торговельних суперечок 
у рамках сот за останні 10 років на першому місці – про-
тиріччя навколо металургійної продукції та гарячекатаних 

стальних виробів, наступними за кількістю скарг є сіль-
ськогосподарські товари та товари текстильної галузі [5].

теоретично доведено, що наслідки торговельних супе-
речок можуть бути неабияк серйозними та мати велику 
ймовірність спричинити погіршення рівня добробуту 
людей по всьому світу й погіршити прогноз зростання сві-
тової економіки. і які б зусилля не докладали в сот, аби 
надати всім країнам-членам однаково сприятливі умови 
для торгівлі, конфліктність міжнародних торговельних 
відносин залишається актуальним питанням.

висновки. визначено та охарактеризовано ступені 
погіршення міжнародних торговельних відносин: супереч-
лива ситуація в торгівлі, торговельна суперечка, конфлікт 
та війна. виявлено, доповнено та систематизовано форми 
торговельних конфронтацій у вигляді «відкриття ринків», 
«кредитування» країною-експортером країни-імпортера; 
війна девальвацій власної валюти; субсидування – при-
ховане дотування експортерів, інструменти та механізми 
вирішення спорів. здійснено класифікацію детермінантів 
конфліктної ситуації між країнами – учасницями торго-
вельних відносин, з’ясовано основні причини і тенденції, 
обґрунтовано теоретичні основи суперечок та їх можливе 
подальше поглиблення у стадії конфлікту чи війни. дослі-
джено причини торговельних суперечок за останні роки. 
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Які б зусилля не докладали в сот, аби надати всім краї-
нам-членам однаково сприятливі умови для торгівлі, кон-

фліктність міжнародних торговельних відносин залиша-
ється актуальним питанням і стосується всіх країн.
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совреМеннЫе детерМинантЫ и ФорМЫ МеждународнЫХ торговЫХ споров
аннотация. определены суть, место и функции международных торговых споров в процессе формирования меж-

государственных торговых процессов. исследована субъектно-объектная характеристика конфронтации в международ-
ной торговле, выяснены причины, формы, факторы влияния, мировые тенденции, обоснованы теоретические основы 
возникновения торговых споров и их возможное дальнейшее углубление в стадию конфликта или войны. раскрыты 
категории «торговая спор», «торговый конфликт» и «торговая война», дана их комплексная характеристика, которая по-
могает более детально выявить основопричины возникновения конфронтаций между странами и стадии их углубления. 
Проанализирован перечень торговых споров в рамках всемирной торговой организации в период с 1995 г. по настоящее 
время. определены самые активные страны в проведении и инициировании торговых споров, в них входят сШа, ес, 
канада в качестве истцов и сШа, ес, китай в качестве ответчиков. теоретически доказано, что последствия торговых 
споров могут быть очень серьезными и иметь большую вероятность вызвать ухудшение уровня благосостояния людей 
по всему миру и ухудшить прогноз роста мировой экономики.

ключевые слова: международная торговля, торговые споры, международный торговый конфликт, всемирная тор-
говая организация, гатт, торговая политика, импорт, экспорт, орган разрешения споров, истец, ответчик.

MODERN DETERMINANTS AND FORMS OF INTERNATIONAL TRADE DISPUTES
Summary. The essence, place and functions of international trade disputes in the process of formation of interstate trade 

processes are determined. The subject-object characterization of the confrontation in international trade is investigated, the 
causes, forms, factors of influence, world tendencies are found out, the theoretical bases of the emergence of trade disputes are 
grounded and their possible further deepening into the stage of conflict or war, improves the interpretation of the concepts of 
«trade dispute», «trade conflict» and «trade war», their complex characterization helps to reveal in more detail the main causes 
of confrontations between countries and the stage of their aggravation. The typing and refinement of the determinants of inter-
national trade conflicts has been systematized and improved, and listed and characterized. The determinants include: the motive 
of the country causing the dispute, the extent, causes, subjects, duration, methods of settlement, the degree of aggravation of 
the situation and the consequences. The list of trade disputes within the World Trade Organization in the period from 1995 to 
the present time of 2019 is analyzed. The most active countries in conducting and initiating trade disputes have been identified, 
including the USA, the EU, Kanаda as the plaintiff and the USA, the EU and China as the defendant. The authors indicated 
causes of trade contradictions in the sectoral section: gasoline and oil products, metal products and certain types of hot-rolled 
steel products, semiconductors and certain types of computer equipment, fresh and frozen meat, meat, fish, shrimp and other 
seafood and coffee products, alcoholic beverages, textiles, clothing, footwear, pharmaceuticals and agrochemicals; in the ser-
vices market: copyright and intellectual property infringement. It has been theoretically argued that the effects of trade disputes 
can be extremely serious and are likely to cause worsening in the well-being of people around the world and worsen the outlook 
for global economic growth. A systematic study of the processes of the international trade conflict is important and timely from 
both theoretical and practical points of view, which determined the topic of the work and its purpose.

Key words: international trade, trade dispute, international trade conflict, World Trade Organization, GATT, trade policy, 
import, export, Dispute Settlement Body, complainant, respondent.
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