
ISSN 2311-9306

ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЖУРНАЛ

ECONOMICS STUDIES

Львів
2017



© Автори журналу «Економічні студії», 2017
© «Львівська економічна фундація», оформлення, 2017

ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ
Науково-практичний економічний журнал

3 (16) серпень 2017

Науково-практичний журнал «Економічні сту-
дії» присвячений актуальним проблемам розвитку 
сучасної економіки та пропонує своїм читачам роз-
маїття високоякісної інформації в галузі економіч-
ної науки.

Видання має тематичну спрямованість в межах 
таких наукових спеціальностей, як світове госпо-
дарство і міжнародні економічні відносини; еконо-
міка та управління національним господарством; 
економіка та управління підприємствами; розвиток 
продуктивних сил та регіональна економіка; еконо-
міка природокористування; гроші, фінанси і кредит; 
демографія, економіка праці, соціальна економіка і 
політика та інші галузі економічної науки.

Цільова аудиторія журналу: вчені, викладачі, 
докторанти, аспіранти, студенти, економісти, бух-
галтери, державні службовці та всі, кого цікавить 
економічна тематика.

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, 
власних імен, географічних назв, назви підпри-
ємств, організацій, установ та за порушення прав 
інтелектуальної власності інших осіб несуть автори 
статей. Висловлені у цих статтях думки можуть не 
збігатися з точкою зору редакційної колегії і не 
покладають на неї ніяких зобов’язань. Передруки 
і переклади дозволяються лише за згодою автора 
та редакції журналу. Автори зберігають за собою 
всі авторські права і одночасно надають журналу 
право першої публікації, що дозволяє поширювати 
даний матеріал із зазначенням авторства та пер-
винної публікації в даному журналі.

Засновники журналу:
Львівська економічна фундація

Про журнал:
Економічні студії

 (Economics studies)

Періодичність виходу:
шість разів на рік.

Мова видання:
українська

ISSN: 2311-9306

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:
КВ № 20515-10315

від 20 грудня 2013 р.

Адреса для листування:
Науково-практичний журнал

«Економічні студії»
а/с 341, м. Львів, 79000

www.lef.lviv.ua
info@lef.lviv.ua

Тел: +38 (063) 204 34 31

Редактор, коректор – Ю.С. Павленко

Комп’ютерна верстка – С.Ю. Калабухова

Віддруковано:
ГО «Львівська економічна фундація».
79000, м. Львів,
просп. В’ячеслава Чорновола, 67-г
Телефон +38 (063) 204 34 31
E-mail: info@lef.lviv.ua

Підписано до друку 29.08.2017. 
Формат 70х100 1/16. Папір офсетний.  
Друк офсетний. Гарнітура Times New Roman. 
Обл.-вид. арк. 9,93. Ум.-друк. арк. 11,63. 
Наклад 100 прим. 
Замовлення № 3308/17. 



3

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ  
АГРАРНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
Аврамчук Л.А., Герасимчук А.В. 7

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ:  
АНАЛІЗ ПРИВАТНОГО ІНТЕРЕСУ, ПРИКЛАДИ І МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ
Біляк Ю.В. 11

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ РЕАГУВАННЯ  
В УМОВАХ КРИЗОВОЇ МІГРАЦІЇ В ЄС
Буник Ю.О. 15

МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Волкова Л.А. 19

СУЧАСНІ НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Давиденко І.В. 23

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ  
В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Довбенко В.І. 28

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ  
ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ 
Доронін С.А., Соловйова К.С. 33

НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Дяченко Т.О. 41

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
Ткаліч Т.І., Загоруйко Ю.Р. 46

ПРИНЦИПИ ТА ФАКТОРИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ТУРИЗМІ
Заячківська О.В. 50

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ
Івінська В.А., Ярова Ю.О., Заволока Л.О. 54

БАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ ТА КОРПОРАТИВНІ ОБЛІГАЦІЇ  
ЯК ДЖЕРЕЛА БОРГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ  
В УКРАЇНІ
Лапутько А.П., Грищенко Т.В. 60

МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРІВ  
ТА СТАДІЇ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
Ліфанова М.І. 64

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ДЕРЖАВНО-ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ 
Мурзабулатова О.В., Костін Ю.Д. 69

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ  
АГРОПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ  
В КОНТЕКСТІ ДВОЄДИНОЇ АГЕНТСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ 
Пасько О.В., Мартей Е.М. 73

ПРОБЛЕМАТИКА ОТБОРА И СОГЛАСОВАНИЯ МЕТОДОВ  
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Персий Ю.А. 79

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ  
МАЛОГО БІЗНЕСУ
Полятикіна Л.І. 84



4

# 3 (16) 2017

СУЧАСНИЙ СТАН АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Пономарьова О.Б., Савва О.О., Кулініч А.В. 88

МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОГО РОЗПОДІЛУ  
БЮДЖЕТУ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ
Хасан Алі Аль-Абабнех 92

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО РИНКУ  
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Ткаліч Т.І., Царькова Л.С. 96



5

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

CONTENTS

ISSUES AND TRENDS OF CREDITING OF AGRICULTURAL PRODUCERS 
Avramchuk L.А., Gerasimchuk A.V. 10

RESEARCH INTERESTS CONFLICT: ANALYSIS PRIVATE INTERESTS,  
EXAMPLES AND POSSIBLE CONSEQUENCES
Bilyak Y.V. 14

RESPONSE TOOLS CLASSIFICATION  
UNDER CRISIS MIGRATION IN THE EU
Bunyk Y.А. 18

MONITORING OF INNOVATIVE ACTIVITY OF PERSONNEL  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE
Volkova L.O. 22

ACTUALS TRENDS STRATEGIC MANAGEMENT  
OF TOURIST ENTERPRISES 
Davydenko I.V. 27

THE ROLE OF INTELLECTUAL CAPITAL  
IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE
Dovbenko V.I. 32

ANALYSIS OF ECONOMICAL STATE OF MACHINE-BUILDING INDUSTRY  
OF KHARKIV REGION
Doronin S.А., Solovyova C.S. 40

THE NECESSITY OF USING STRATEGIC MANAGEMENT  
IN BUSINESS ENTERPRISES
DyachenkoT.А. 45

PROSPECTS FOR THE AUTOMOTIVE UKRAINE  
IN TERMS OF GLOBAL CHALLENGES
Tkalich T.I., Zagoruiko Y.R. 50

PRINCIPLES AND PRICING FACTORS IN TOURISM
Zayachkivska O.V. 54

STRATEGIC ASPECTS OF INSURANCE COMPANY MANAGEMENT
Ivinskaya V.A., Yarovaya Ju.A., Zavoloka L.A. 59

BANK LOANS AND CORPORATE BONDS  
AS DEBT FINANCING SOURCES OF ENTERPRISES IN UKRAINE
Laputko A.P., Нrishchenko T.V. 64

THE MECHANISM OF ENTERPRISES OF FINANCIAL CENTRES  
AND THE STAGE OF THEIR LIFECYCLE
Lifanova M.I. 68

METHODS OF ECONOMIC EFFICIENCY EVALUATION  
OF THE STATE TARGET PROGRAMS
Murzabulatova O.V., Kostin Yu.D. 72

OWNERSHIP STRUCTURE OF AGRO-INDUSTRIAL COMPANIES OF UKRAINE  
IN THE CONTEXT OF DUAL AGENCY PROBLEMS
Pasko O.V., Martei E.M. 78

PROBLEMS OF SELECTION AND AGREEMENT OF THE METHODS  
OF EXPENSES MANAGEMENT ON THE ENTERPRISE
Persiy Y.A. 84

JUSTIFICATION TRENDS OF DEVELOPMENT ENTERPRISES  
OF SMALL BUSINESS
Poliatykina L.I. 88

THE CURRENT STATE OF AGRICULTURAL INSURANCE  
IN UKRAINE
Ponomareva O.B., Savva O.O., Kulinich A.V. 92



6

# 3 (16) 2017

MODEL OF EFFICIENT BUDGET DISTRIBUTION OF ADVERTISING CAMPAIGN
Hassan Ali al-Ababneh 95

INTEGRATION OF UKRAINE TO THE WORLD MARKET OF TOURIST SERVICES
Tkalich T.I., Tsarkova L.S. 99



7

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

УДК 336.77:658

ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ  
АГРАРНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Аврамчук Л.А.
доцент кафедри банківської справи
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студентка спеціальності «фінанси, банківська справа та страхування»
Національного університету біоресурсів і природокористування України

У статті висвітлено проблеми кредитування аграрних товаровиробників в Україні. Досліджено тен-
денції надання кредитів для аграрних товаровиробників. Проаналізована статистика кредитування 
в аграрній сфері за 2014-2015 рр. Розглянуті перспективи надання кредитів для аграріїв на період 
2016-2020 рр.
Ключові слова: аграрний сектор, кредитування, підприємства АПК, сільське господарство, кредит.

Постановка проблеми. Аграрний сектор займає 
важливе місце в економіці України. Від його розви-
тку залежить ефективне функціонування в цілому 
всієї національної економіки. Для забезпечення 
ефективного розвитку сільського господарства вирі-
шальну роль відіграють кредитні ресурси. Проте в 
Україні кредитування сільськогосподарських під-
приємств комерційними банками в нинішніх умовах 
ускладнилося або й зовсім неможливе з причини 
їхньої недостатньої дохідності, невисокої віддачі на 
вкладений капітал і низької ліквідності майна. Про-
блема щодо кредитного забезпечення АПК є однією 
з найбільш актуальних на даному етапі розвитку 
економіки. Із часу здобуття Україною незалежності 
проблеми, пов’язані з кредитуванням сільськогоспо-
дарських підприємств, набули значного загострення, 
внаслідок чого фінансовий стан агроформувань із 
року в рік погіршувався.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми кредитного обслуговування підприємств 
аграрної сфери досліджують багато вчених аграріїв. 
Вагомий внесок у дослідження та розв’язання зазначе-
них проблем зробили П.Т. Саблук, М.Я. Дем’яненко, 
В.М. Алексійчук, С.А. Буковинський, О.Д. Василик, 
І.М. Брюховецький, А.І. Даниленко, В.К. Збарський, 
В.М. Заяць, В.В. Зіновчук, П.А. Лайко, І.О. Лютий, 
В.Я. Мессель-Веселяк, В.П. Рябоконь, С.С. Осадець, 
Г.М. Підлісецький, А.М. Поддєрьогін, В.Г. Андрій-
чук, І.Г. Кириленко та ін. 

Вчені-економісти дослідили основну частину 
теоретичних, методологічних і прикладних аспектів 
проблеми забезпечення сільськогосподарських това-
ровиробників банківськими фінансовими ресурсами. 
Проте проблема розвитку банківського кредитування 
агроформувань досі залишається невирішеною та 
продовжує загострюватися. Незважаючи на наявність 
ґрунтовних досліджень, дане питання є актуальним, 
потребує постійної уваги та вдосконалення.

Мета дослідження – визначення особливостей 
кредитного обслуговування підприємств аграр-
ної сфери; дослідження проблем кредитування 

аграрного сектору та розробка пропозицій щодо їх 
розв’язання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Так 
склалось, що до 2016 року в Україні аграрний сек-
тор і, перш за все, його провідна галузь – сільське 
господарство завжди знаходились серед пріоритетів 
аграрного розвитку економіки. Україна має досить 
потужний аграрний природно-ресурсний потенціал. 
Так, на Україну припадає приблизно 25% чорноземів 
світу, а площа сільськогосподарських угідь складає 
43 млн га (72% від загальної площі країни) [5].

Аграрний сектор в Україні залишається одним 
із ключових секторів економіки, адже він формує 
понад 20 відсотків ВВП країни. Продукція аграр-
ного сектору складає 38,2% товарного експорту (у 
2015 році це 14,6 млрд дол. США – з І по ІV групу 
УКТЗЕД (Українська класифікація товарів зовніш-
ньоекономічної діяльності), при цьому на країни 
Азії припадає 47,2% експорту вітчизняної аграрної 
продукції, ЄС – 27,9%. В той же час по виробництву 
зернових культур та соняшникової олії Україна сьо-
годні входить у сімку світових лідерів [3].

У сучасних умовах функціонування сільськогос-
подарських підприємств неможливе без залучення 
кредитних ресурсів, оскільки сільське господарство 
є кредитомісткою галуззю. Кредит для аграріїв є 
одним із найважливіших зовнішніх джерел інвес-
тиційної діяльності сільськогосподарських підпри-
ємств поряд із бюджетним фінансуванням.

Для стабільного функціонування виробничого 
процесу сільськогосподарським підприємствам слід 
мати певні запаси матеріальних і фінансових ресур-
сів. Закономірним явищем для підприємств галузі є 
формування ресурсів, в першу чергу, за рахунок влас-
них джерел. Однак через різноманітні обставини як 
загальні, так і специфічні для кожного сільськогоспо-
дарського підприємства, потреба в додаткових фінан-
сових ресурсах може раптово і стрімко зростати, що й 
зумовлює необхідність одержання кредиту.

Банківське ж кредитування в агропромисло-
вому комплексі України здійснюється переважно 
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за кількома ключовими напрямами і вкрай неви-
гідно вітчизняним аграріям. Існує кілька основних 
кредитних програм: кредитування для поповнення 
обігових коштів, спрямоване на фінансування обо-
ротного капіталу, а саме придбання добрив і худоби, 
ремонт техніки та виплату заробітної плати; креди-
тування на впровадження інвестиційних проектів 
спрямоване на фінансування інвестиційних проектів 
із будівництва основних фондів, таких як елеватори, 
склади та ін., а також закупівлю обладнання для 
облаштування даної нерухомості; лізингові кредити, 
або кредити на покупку сільськогосподарської тех-
ніки, – програми кредитування на придбання техніки 
іноземного, вітчизняного виробництва та країн СНД. 
При цьому всі ці кредитні програми видаються пере-
важно під 25–30% річних, якщо взагалі видаються.

Господарства більшість кредитів беруть термі-
ном використання від 6 до 9 місяців – 52%, на термін 
більше 9 місяців – 42%, а строком до 3 місяців – лише 
1%, від 3 до 6 місяців – 5% кредитів, що наведено на 
рис. 1.

 

Рис. 1. Надання кредитів комерційними  
банками України підприємствам  
агропромислового комплексу у 2015-2016 роках  
за терміном використання [6]

Із початком посівної кампанії 2015 р. багато 
аграріїв зіткнулися з проблемою отримання нових і 
повернення старих кредитів. Утім, ця проблема сягає 
корінням ще в 2014 р., коли багато агровиробників, 
що мали кредити в іноземній валюті, були змушені 
повертати вже втричі більшу суму в гривневому 
еквіваленті. Саме девальвація гривні в 2014 р. вкрай 
негативно відбилася на багатьох українських сіль-
госпвиробниках, які були загнані державою в дуже 
складну ситуацію [3]. Зростання протягом минулого 
року тільки офіційного курсу долара більш ніж у 
три рази призвело до збільшення на стільки ж і бор-
гове навантаження. Якщо великі сільгоспвиробники 
(агрохолдинги) багато в чому орієнтовані на експорт, 
то інші змушені задовольнятися залишками на вну-
трішньому ринку. Проблема в даному разі полягає ще 
і в тому, що багато сільгоспвиробників (як правило, 
малих і середніх) орієнтовані на внутрішній спожив-
чий ринок. А з урахуванням скорочення купівельної 
спроможності всіх без винятку українців багато това-
ровиробників фактично втратили ще й внутрішні 
ринки збуту. Та й у великі торговельні мережі, як 
ми розуміємо, багатьом малим і середнім сільгосп-
виробникам зайти фактично неможливо. Крім того, 
із підписанням Угоди про асоціацію та зону вільної 
торгівлі з Євросоюзом багато вітчизняних аграріїв, з 
великою часткою ймовірності, можуть утратити ще й 

ринок України. А умови для конкуренції в Україні та 
країнах Європи кардинально відрізняються. Напри-
клад, в європейських країнах сільгоспвиробники 
мають серйозні дотації як із державних бюджетів, 
так і з бюджету і фондів ЄС. Кредити в європейських 
банках на ці цілі здебільшого видаються як мінімум 
на 20–25 років, а ставки за ними (залежно від кра-
їни) коливаються в межах 3,5–5,5% (щоправда, вже 
в євро) [2].

Опікуються сільським господарством і в кра-
їнах Євразійського економічного союзу. Так, для 
стимулювання розвитку вітчизняної продукції для 
фермерів у переробних підприємствах країн ЄАЕС 
передбачені такі пільги: здешевлення паливно-мас-
тильних матеріалів, процентних ставок по кредитах 
у банках другого рівня, лізинг на придбання спец-
техніки та переробної промисловості. Придбання 
елітного насіння субсидується на 40%, а їх вироб-
ництво – від 40 до 100%, підтримуються проекти, 
пов'язані з вирощуванням плодових дерев, виробни-
цтвом мінеральних добрив, розвитком племінного 
тваринництва [1].

Таблиця 1
Oбсяг залучення кредитів підприємства АПК  
на період до 2020 р.

Показник 2014 2015
2016-
2020/ 

всього/

Зростання, 
разів

2015 до 
2010

2020 до 
2010

Оптимістичний сценарій
Обсяг залу-
чених креди-
тів, усього

26,8 31,2 180,0 3,1 3,6

У тому числі 
пільгових 15,4 19,7 130,0 14,1 18,6

Із загального обсягу кредитів:
Довгостро-
кові 10,6 13,1 80, 0 4,2 5,2

Коротко-
строкові 16,2 18,1 100,0 2,6 3,0

2014-2015 р. – фактичні дані, 2016-2020 – очікуванні

У 2017 році на підтримку розвитку підприємств 
АПК передбачається 3,761 млрд грн, за наступними 
напрямами: фінансова підтримка сільгоспвиробни-
ків (нова програма, на 1 га площі) – 2,973 млн грн 
(78%); здешевлення кредитів – 300 млн грн (8%); 
підтримка тваринництва – 210 млн грн (6%); витрати 
Аграрного фонду – 143 млн грн (4%); підтримка 
закладання молодих садів, виноградників та ягідни-
ків і нагляд за ними – 75 млн грн (2%); підтримка 
заходів в агропромисловому комплексі – 60 млн грн 
(2%) (підтримка обслуговуючих кооперативів, ство-
рення резервного запасу насіння, здешевлення стра-
хових премій). 

Особливостями аграрного бюджету у 2017 році є 
те, що фінансування заходів підтримки малого під-
приємництва стало ключовим напрямом. Закладено 
нову програму 2801580 «Фінансова підтримка сіль-
госпвиробників» (на 1 га), кошти якої передбачені 
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на підтримку невеликих (фермерських) господарств, 
які обробляють до 500 га, частка яких становить 
86%, щоб вони могли виробляти більше продукції, 
здійснювати її переробку, освоювати нові техноло-
гії. Але щодо нової програми, досі не розроблені ні 
її напрями, ні механізм. Загалом передбачається, що 
«ця підтримка стосуватиметься лише нішевих това-
рів (садівництва, овочівництва, городництва, ягідни-
цтва, виноградарства, тощо» [4].

Також у 2017 році передбачається надання бюджет-
них кредитів на суму 842 млн грн, зокрема за бюджет-
ною програмою «Формування державного інтервен-
ційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі 
матеріально-технічних ресурсів для потреб сільсько-
господарських товаровиробників» за спеціальним 
фондом у сумі 773 млн грн, на яку у 2016 році було 
заплановано 1,4 млрд грн, а виконання за 6 місяців 
становить лише 3,2%. Також передбачена традиційна 
програма кредитування фермерів на суму 65,0 млн грн, 
збережено програму «Фінансова підтримка заходів в 
агропромисловому комплексі на умовах фінансового 
лізингу» в звичному обсязі 3,82 млн грн.

З урахуванням видатків кредитування Проект 
Державного бюджету України на 2017 рік для Мініс-
терства аграрної політики та продовольства України 
передбачає 8,27 млн грн, у т.ч. із загального фонду – 
5,38 млн грн, спеціального – 2,89 млн грн. Визначені 
лише основні напрями надання бюджетних коштів, а 
сам механізм розподілу мають опрацювати громад-
ські організації аграрного сектору.

Окрім прямих видатків та кредитування, Проек-
том бюджету передбачено залучення 400 млн євро від 
Європейського інвестиційного банку на реалізацію 
інвестиційних проектів в агропромисловому комп-
лексі. Закладено програму «Основний кредит для 
малих та середніх підприємств та компаній з серед-
ньою капіталізацією» за кодом 3511620 «Фінансу-
вання проектів розвитку за рахунок коштів, залучених 
державою», який передбачає обсяг залучення кредиту 
(позики) у 2017 році у розмірі 0,30 млрд грн. Строк 
надання кредитів – до 12 років із 4-річним пільговим 
періодом. Проект планується реалізувати в період 
із 2016 до 2020 року, за рахунок кредитних коштів 
передбачається покрити до 50% вартості проектів, а 
решту становитимуть власні кошти банків-учасників 
або засоби кінцевих бенефіціарів. Реалізація проекту 
сприятиме акумулюванню фінансових ресурсів в 
обсязі близько 800 млн євро. Ці кошти передбачається 
спрямувати на розвиток інфраструктурних проектів, 

логістику, покращення умов сушіння та переробки 
продукції сільського господарства.

Важливим питанням у кредитуванні сільськогос-
подарського виробництва є рівень повернення нада-
них кредитів. Головна причина неповернення (або 
несвоєчасного повернення) кредитів – це відсутність 
прибутків через проблеми з реалізацією продукції 
та високі процентні ставки. По-друге, розвиток сис-
теми страхування сільськогосподарського виробни-
цтва є необхідною передумовою розвитку кредиту-
вання господарств.

Отже розвиток кредитування потребує збіль-
шення кількості прибуткових підприємств, але про-
тягом декількох років зміцнення фінансового стану 
сільськогосподарських підприємств не відбувається.

Висновки. Отже, як показує дослідження, кре-
дити для аграрних підприємств є одним з найваж-
ливіших зовнішніх джерел інвестиційної діяльності 
поряд із бюджетним фінансуванням.

У ринкових умовах банківські установи мають 
стати активними учасниками і партнерами у креди-
туванні сільськогосподарських підприємств. Тому в 
умовах розвитку ринкових відносин необхідно:

– максимально враховувати особливості аграр-
ного виробництва та кругообігу засобів виробництва 
при виборі форм і методів кредитування;

– враховувати базові принципи кредитування 
й об’єктивні вимоги галузі щодо обґрунтованості 
строку, обсягу, вартості кредиту, своєчасності його 
надходження, порядку погашення та сплати відсо-
тків за користування ним;

– сприяти поширенню використання таких важ-
ливих для сільськогосподарських підприємств видів 
кредиту як довгострокові, іпотечні, великі, консор-
ціумні, вексельні, овердрафтні, факторингові, лізин-
гові [7].

Крім того у створенні вітчизняної системи кре-
дитування сільського господарства основну роль має 
відігравати держава шляхом регулювання та посла-
блення негативного впливу факторів, які визначають 
розвиток кредитних відносин.

Удосконаленню кредитування аграріїв може 
сприяти диференціація умов їхнього кредитування 
та застосування диференційованих відсоткових ста-
вок за користування кредитом. У такий спосіб бан-
ківський сектор може впливати на поліпшення в під-
приємствах показників їхньої діяльності, таких як, 
наприклад, дебіторська та кредиторська заборгова-
ність, які впливають на фінансовий стан.
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В статье освещены проблемы кредитования аграрных товаропроизводителей в Украине. Исследованы тенден-
ции предоставления кредитов для аграрных товаропроизводителей. Проанализирована статистика кредито-
вания в аграрной сфере за 2014-2015 гг. Рассмотрены перспективы предоставления кредитов для аграриев на 
период 2016-2020 гг.
Ключевые слова: аграрный сектор, кредитование, предприятия АПК, сельское хозяйство, кредит.
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The article is devoted to the problems of crediting of agricultural producers in Ukraine. Were investigated the 
tendencies of loans for agricultural producers. Was provided analysis of the statistics of lending in the agricultural 
sector in 2014-2015 yy., the prospects of crediting of farmers for the period 2016-2020 yy.
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УДК 33.336.1:352

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ:  
АНАЛІЗ ПРИВАТНОГО ІНТЕРЕСУ,  

ПРИКЛАДИ І МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ

Біляк Ю.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Національний університет біоресурсів 
і природокористування України

Будь-які невизначеності, тобто не строго контрольована діяльність, породжують ризики виникнення 
витрат і інших негативних наслідків, у тому числі найбільш небезпечний – конфлікт інтересів. Кон-
флікти інтересів постають як визначальні для інших конфліктів, вони присутні деякими своїми еле-
ментами практично в більшості соціальних конфліктів, а перебіг та розв’язання різноманітних кон-
фліктів містять в собі економічну та фінансову складову. Конфлікти інтересів є формою конкурентних 
взаємодій інститутів, організацій та індивідів, коли учасники управлінської діяльності намагаються 
захистити й реалізувати свої інтереси шляхом заперечення інтересів і статусів своїх контрагентів.
Ключові слова: конфлікт інтересів, конфлікт, принципал, корупція, фінансова безпека.

Постановка проблеми. Проблематика конфлікту 
інтересів надзвичайно актуальна для сучасного 
українського суспільства. Соціально-економічні 
кризові явища в житті сучасної України, складність 
структурної перебудови економіки, матеріальна 
диференціація суспільства призвели до загострення 
соціальних суперечностей і виникнення числен-
них осередків конфліктів інтересів практично в 
усіх галузях суспільного життя. Зазначені процеси 
потребують ґрунтовного наукового дослідження, 
визначення системних концептуальних засад ана-
лізу конфліктного потенціалу суспільства в сучасних 
динамічних умовах трансформації держави. 

Очевидно, що аналіз причин виникнення кон-
фліктів інтересів у системі управління і вироблення 
технологій їх нейтралізації сприятиме прискоренню 
модернізації управлінської системи та подальшій 
демократизації державного управління в Україні. 

В основі конфлікту інтересів є конфлікт між 
законом і особистою заінтересованістю, між етично 
правильним і етично неправильним з точки зору сус-
пільної моралі, професійної етики.

Основою ефективного розвитку економіки Укра-
їни, підприємництва, виробничої сфери та сфери 
послуг є забезпечення фінансової безпеки як най-
важливішої складової економічної безпеки підпри-
ємства, галузі, держави. Але на шляху до ефектив-
ного розвитку найчастішою загрозою стає конфлікт 
інтересів. Актуальність теми зумовлена потребами 
аналізу однієї з важливих проблем фінансової без-
пеки – пошуку оптимальних механізмів поперед-
ження і розв’язання конфліктів інтересів.

Аналіз останніх досліджень. В Україні дослі-
дженню теоретичних питань причин виникнення 
конфліктів і впливу суперечливих культурних, соціо-
логічних та історичних чинників на творення дер-
жавної політики присвячена низка публікацій. Серед 
них слід виділити праці Ю. Барабаша, В. Бебика, 

І. Воронова, А. Гальчинського, В. Голубь, В. Гошов-
ської, Н. Грицяк, В. Князєва, М. Михальченка, 
C. Наумкіної, І. Розпутенка, В. Тертички, В. Трощин-
ського, у яких аналізуються суперечності розвитку 
політичної системи й обґрунтовуються механізми 
їх подолання. Серед джерельної бази дослідження є 
роботи сучасних зарубіжних авторів з аналізу дер-
жавної політики та державного управління, зокрема, 
А. Анцупова, Є. Бабосова, Р. Дарендорфа, А. Здра-
вомислова, Г. Козирева, М. Лебедєва, А. Лейпхарда, 
Л. Нечипоренка, А. Соловйова, у яких досліджуються 
причини виникнення конфліктів у суспільстві та 
визначаються методологічні засади їх нейтралізації. 
У працях українських науковців – О. Валевського, 
В. Воротіна, А. Ішмуратова, Ю. Ключковського, 
В. Малиновського, М. Пірен, В. Ребкала – розгляда-
ються причини виникнення конфліктів у державно-
управлінських відносинах, обґрунтовуються деякі 
механізми їх розв’язання.

Зазначені науковці зробили суттєвий внесок у 
дослідження конфлікту інтересів, але водночас у 
вітчизняній управлінській науці проблеми особли-
востей конфліктів інтересів, їх попередження і подо-
лання висвітлювалися лише фрагментарно.

Мета. Метою дослідження є обґрунтування 
існуючих підходів в науковій вітчизняній і зару-
біжній літературі щодо конфліктів інтересів та їх 
розв’язання та запропонувати можливі шляхи вдо-
сконалення організаційних і нормативно-правових 
механізмів подолання конфлікту інтересів.

Результати досліджень. Конфлікт інтересів – це 
загальноприйнятий термін, що позначає протиріччя 
між інтересами, які захищені правом і повинні бути 
задоволені діями іншої уповноваженої принципа-
лом особи (це можуть бути агент, повірений, дові-
рчий керуючий, директор) і особистими інтересами 
цієї уповноваженої особи. Принципалом в даному 
випадку виступають як приватні особи, організа-
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ції, так і держава в цілому. Захищеними інтересами 
можуть бути як приватні, так і публічні інтереси, 
включаючи інтереси необмеженого кола певної кате-
горії приватних осіб (кредитори, акціонери).

Слово «конфлікт» походить від латинського 
conflictus – «зіткнення» [4]. У певний момент двоє 
або більше членів однієї групи або спільноти почи-
нають претендувати на один і той же об’єкт, в 
результаті чого зони інтересів кожного з учасників 
конфлікту перетинаються. Конфлікт інтересів може 
бути особистим і організаційним [3]:

1. При особистому конфлікті виконання нею 
службових обов’язків будь-яким чином вступає в 
протиріччя з його особистими інтересами. Приклад 
такої ситуації – бажання співробітника піти з роботи 
строго по закінченні робочого дня, а при можливості 
навіть раніше, так як на вечір у нього є особисті 
плани;

2. При організаційному конфлікті власні вигоди 
захищає вже ціле приватне підприємство, яке також 
в силу протиріччя зі своїми інтересами відмовля-
ється або намагається відмовитися від надання своїх 
послуг державі.

Конфлікт інтересів може виникати в разі, якщо 
об’єкт конфлікту ніяк не можна поділити між двома 
сторонами, що на нього претендують. При цьому 
жодна зі сторін не бажає шукати компроміси і посту-
патися іншій.

Конфлікт інтересів часто має місце в повсякден-
ному житті, коли стикаються протилежні інтереси 
(найчастіше фінансові) різних осіб.

Законом України «Про запобігання корупції» 
(який набрав чинності 26.04.2015 р.) дано нове 
визначення термінів «приватний інтерес», «реаль-
ний конфлікт інтересів» та «потенційний конфлікт 
інтересів». Так, згідно ЗУ «Про запобігання коруп-
ції» приватний інтерес – це будь-який майновий чи 
немайновий інтерес особи, у тому числі зумовле-
ний особистими, сімейними, дружніми чи іншими 
позаслужбовими стосунками з фізичними чи юри-
дичними особами, у тому числі ті, що виникають у 
зв’язку з членством або діяльністю в громадських, 
політичних, релігійних чи інших організаціях.

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між 
приватним інтересом особи та її службовими чи 
представницькими повноваженнями, що впливає 
на об’єктивність або неупередженість прийняття 
рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час 
виконання зазначених повноважень.

Потенційний конфлікт інтересів – наявність у 
особи приватного інтересу у сфері, в якій вона вико-
нує свої службові чи представницькі повноваження, 
що може вплинути на об’єктивність чи неуперед-
женість прийняття нею рішень, або на вчинення чи 
невчинення дій під час виконання зазначених повно-
важень [1].

Виходячи з визначень, бачимо, в обох випадках 
присутній термін «приватний інтерес» – це будь-
який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому 
числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми 
чи іншими позаслужбовими стосунками.

Правильне розуміння змісту конфлікту інтересів 
неможливо без опори на категорію інтересу. Кон-
флікт інтересів зазвичай виникає при здійснення 
діяльності в чужих інтересах, якщо говорити в шир-
шому сенсі – в випадках субординації, підпорядку-
вання інтересів. В якій би формі це не проявлялося. 
Такі відносини називають відносинами, залежними 
від контролю.

Отже, інтереси, які знаходяться в суперечності 
один до одного:

1) особисті інтереси представника або його афі-
лійованих осіб;

2) інтереси акредитуючої сторони;
3) загальні і громадські (публічні) інтереси;
4) нічиї інтереси в цілях збереження нейтраль-

ності або незалежності.
5) можливо різні комбінації між першими чотирма.
Отже, щодо першого випадку, конфлікт виникає 

між інтересами представника (1) і подається (2), 
коли представник повинен діяти в інтересах пред-
ставленого, а замість цього діє у власних інтересах 
або в інтересах його афілійованих осіб. Відповідне 
регулювання має захистити інтереси акредитуючої 
сторони при здійсненні діяльності таких осіб:

– повірений;
– опікун, піклувальник;
– агент;
– комісіонер;
– довірчий керуючий майном;
– керуюча компанія акціонерного товариства, 

інвестиційного фонду;
– наймані менеджери (що означає посвяту всього 

робочого часу інтересам компанії, врахування інтер-
есів компанії при здійсненні будь-яких угод, в рам-
ках своїх зобов’язань);

– арбітражний керівник;
– особа, яка надає послуги іншим особам.
2. Другий випадок конфлікту виникає між осо-

бистими (1) і загальними або суспільними інтер-
есами (3). Даний випадок є різновидом першого, але 
розберемо його окремо. Тут буде досліджений кон-
флікт інтересів у таких осіб, що діють в загальних 
інтересах:

– державні службовці;
– держава;
– суб’єкти, що ведуть справи товариства (коман-

дитного, повного і простого);
– інвестори і особи, які беруть участь в органах 

управління господарських товариств;
– учасники об’єднань підприємницького харак-

теру (повні і прості товариства, СП) і некомерційних 
об’єднань;

– інсайдерська торгівля (даний конфлікт інтер-
есів виникає у осіб, відповідальних за розкриття 
інформації для суспільства, про яку вони дізнаються 
першими і можуть використовувати цей привілей в 
своїх цілях, тим самим зашкодивши інтересам під-
приємства). Найбільш поширеними є випадки при-
дбання працівниками та найманими менеджерами, 
аудиторами, фінансовими консультантами, аналі-
тиками, і іншими експертами акцій компаній, щодо 
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яких вони роблять свої висновки або знають всю 
інформацію про їхню діяльність.

3. Третій випадок конфлікту виникає в ситуації, 
коли одна особа одночасно має переслідувати хоча 
і не свої власні, а й різні конфліктуючі між собою 
інтереси (Приклади представлені в табл.) [2].

4. Четвертий випадок конфлікту виникає у особи, 
якій треба залишатися незалежною при здійсненні 
своїх функцій і не можна переслідувати чиїсь інтер-
еси (4), в цій незалежності – запорука досягнення 
суспільних інтересів (3) (незалежність при прове-
денні аукціонів і конкурсів, незалежність аудиторів, 
фінансових консультантів, експертів та ін.).

Після дослідження декількох прикладів конфлік-
тів в українському бізнесі, стає зрозумілим, чим 
складніше бізнес-структура (під нею зараз мається 
на увазі як конкретна організація, так і сукупність 
ринкових операторів), тим більше незбіжних, а часто 
і взаємовиключних інтересів і цілей.

На практиці розповсюдженими прикладами кон-
флікту інтересів є ситуації, що виникають під час:

1. проведення публічних закупівель, у процедурі 
яких беруть участь особи, пов’язані з посадовими 
особами замовника;

2. проведення конкурсу на зайняття вакантних 
посад у публічних органах, коли між членами комісії 
та учасником конкурсу наявний приватний інтерес, а 
також підпорядкованість близьких осіб;

3. розроблення та прийняття рішень, у результаті 
яких розподіляються бюджетні кошти, інші мате-

ріальні і нематеріальні блага, відводяться земельні 
ділянки – у тому разі, якщо між суб’єктом прийняття 
рішень та набувачем благ наявний зв’язок;

4. здійснення функцій контролю чи перевірки 
юридичних осіб, посадовими особами чи керівни-
ками яких є близькі особи, або ж випадки отримання 
нагород, подарунків від осіб чи організацій, якщо 
посадовою особою здійснюються контрольні функ-
ції щодо них;

5. приватизація або відчуження державного або 
комунального майна, укладення договорів оренди 
такого майна, видачі дозволів або ліцензій на окремі 
види діяльності, проведення державної експертизи.

Але єдиного переліку ситуацій конфлікту інтер-
есів не затверджено жодним органом і не може існу-
вати, оскільки визначити всі можливі варіанти таких 
ситуацій не можливо. 

Висновок. Треба сказати, що конфлікти інтересів 
передбачаються в будь-якій соціальній структурі, 
вони є необхідною умовою суспільного розвитку. 
У більшості випадків конфлікти такого роду виника-
ють на грунті зацікавленості співробітником в отри-
манні матеріальної вигоди безпосередньо для себе 
або для третіх осіб, з якими працівник пов’язаний 
будь-якими фінансовими зобов’язаннями.

У зв’язку з конфліктом інтересів встає проблема 
відповідальності. Безумовно, не можна вводити від-
повідальність за конфлікт інтересів, так як конфлікт 
інтересів є причиною, а не результатом протиправ-
них дій. Відповідальність завжди повинна наступати 

Таблиця
Порівняльна схема конфлікту інтересів («кого і що цікаве»)

Суб’єкт, у якого може бути 
конфлікт інтересів

Інтерес, що превалює, який 
конфліктує з підлеглим інтересом

Інтерес підлеглого, який 
конфліктує з переважаючим 

інтересом

Орган влади або управління Інтерес вищого органу або контр-
олюючого суб’єкта Публічні інтереси

Інвестиційний банк, який надає 
послуги з випуску та розміщення 
цінних паперів

Інтереси інвесторів, які отримують 
інформацію про емітента від аналі-
тичних служб банку

Інтереси в зв’язку з наданням емі-
тенту послуг з розміщення випуску 
цінних паперів

Інвестиційний банк, який виступає 
як менеджер облігаційної позики Інтереси облігаціонерів Інтереси компанії – емітента облі-

гацій
Орган управління компанії (кон-
флікт інтересів між міноритаріями і 
контролюючим акціонером)

Загальні інтереси компанії і її міно-
ритарних акціонерів

Інтереси контролюючого акціонера, 
інтереси групи осіб, до якої входить 
компанія

Особи, які беруть участь в органах 
управління компанії і її конкурентів Інтереси компанії Інтереси конкурентів компанії

Інвестор Інтереси інвестора як кредитора 
компанії

Інтереси інвестора як акціонера 
компанії

Будь-який суб’єкт права, який зна-
ходиться під контролем (постачаль-
ник) та одночасно контролює іншу 
особу (акціонер)

Інтереси суб’єкта як контролюючої 
особи (акціонер)

Інтереси суб’єкта як залежної особи 
(постачальник)

Працівники – сумісники Наймач за основним місцем роботи Решта наймачів
Будь-яка особа Кредитор Боржник
Група афілійованих (пов’язаних 
один з одним) осіб в органах влади 
в рамках системи поділу влади

Громадські інтереси, які подаються 
в органі законодавчої влади

Інтереси представників афілійова-
них осіб в органах виконавчої влади

Держава Громадські інтереси Інтереси приватних осіб і компаній
Кредитні організації при видачі 
кредитів своїм акціонерам

Інтереси решти кредиторів і вклад-
ників банку Інтереси акціонерів
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за заподіяння шкоди, тобто за негативні результати 
протиправних дій. Присутність конфлікту інтересів 
в даному випадку надає додаткового забарвлення 
такого проступку: конфлікт інтересів завжди вчиня-
ється навмисне з метою фінансового виграшу. Отже, 
конфлікт інтересів веде до порушення прав і виник-

ненню негативних наслідків. Тому завдання законо-
давця полягає в повному виключенні виникнення 
конфлікту інтересів і, якщо це неможливо, в обме-
женні впливу конфлікту інтересів і мінімізації нега-
тивних наслідків. Це завдання досягається різними 
правовими і організаційними заходами.
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Любые неопределенности, то есть не строго контролируемая деятельность, порождают риски возникновения 
затрат и других негативных последствий, в том числе наиболее опасный – конфликт интересов. Конфликты 
интересов возникают как определяющие для других конфликтов, они присутствуют некоторыми своими эле-
ментами практически в большинстве социальных конфликтов, а ход и решения различных конфликтов содер-
жат в себе экономическую и финансовую составляющую. Конфликты интересов является формой конкурент-
ных взаимодействий институтов, организаций и индивидов, когда участники управленческой деятельности 
пытаются защитить и реализовать свои интересы путем отрицания интересов и статусов своих контрагентов.
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Постановка проблеми. Проблема регулювання 
міжнародної міграції населення завжди була акту-
альною, але в останнє десятиліття перед урядами 
постало нове питання, що пов’язане з інтенсифіка-
цією економічних та політичних криз та прийнят-
тям ряду дій реагування для подолання явища кри-
зової міграції населення. Основними механізмами 
регулювання міжнародної трудової міграції можуть 
бути, по-перше, узгодженість масштабів, структури 
і напрямів зовнішньої трудової міграції з внутріш-
німи міграційними потоками. Тоді як механізм реа-
гування в умовах кризової міграції нерозроблений, в 
чому і полягає актуальність явища кризової міграції. 
Особливо гостро міграційні процеси відбуваються в 
країнах ЄС, які змушені приймати велику кількість 
біженців та мігрантів, які постраждали як від еконо-
мічних, політичних криз, так і від стихійних лих, що 
несе значне навантаження на бюджет. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьо-
годні у вітчизняній науковій літературі з проблем 
демографії, економіки, соціології та державного 
управління трудовій міграції приділяють більше 
уваги, ніж іншим видам міграційного руху населення. 
Слід відзначити праці таких вчених, як О. Мали-
новська, І. Майданнік, Е. Лібанова, О. Позняк, 
Н. Тиндик, Б. Юськів, С. Чехович, В.Д. Базилевич, 
А.П. Гайдуцький, А.О. Старостіна та ін.

Серед зарубіжних вчених найвизначніші дослід-
ницькі роботи належать до таких науковців, як: 
Г. Беккер, Л. Був’є, Д.М. Кейнс, Ж.-Б. Кольбер, 
Т. Ман, Т. Мальтус, П. Самуельсон, Дж. Саймон, 
А. Сміт, Б. Томас, М. Фрідман. Однак сучасні еконо-
мічні виклики та кризові явища в світі обумовлюють 
необхідність дослідження нових категорій в сфері 
міжнародної міграції.

Метою статті є розробка інструментарію реа-
гування на прояви кризової міграції в умовах заго-
стрення геоекономічних протистоянь під впливом 
геоекономічних змін.

Виклад основного матеріалу. Пропонуємо роз-
глянути комплексний підхід до класифікації інстру-

ментів реагування окремої країни, групи країн, 
країн-членів інтеграційного угрупування у випадку 
кризової міграції. Керівний підхід відрізняється 
комплексністю і побудований на співробітництві 
й передбачає регіональне/транснаціональне охо-
плення. Комплексним цей підхід є тому, що цілі 
захисту будуть досягнуті тільки в тому випадку, 
якщо вони включені в ширшу стратегію міграції при-
ймаючої країни чи групи країн. Важливість підходу 
полягає у тому, він що передбачає співробітництво 
на основі партнерства між відповідними зацікав-
леними сторонами (урядовими органами, міжна-
родними й місцевими урядовими й неурядовими 
організаціями, громадянським суспільством тощо) з 
метою максимального збільшення відповідних пере-
ваг і потенціалу й належного розподілу обов’язків. 
Застосування інструментарію також вимагає регіо-
нального підходу, що охоплює країни транзиту, при-
значення й походження, де міграція – трансграничне 
явище, з яким жодна держава поодинці ефективно 
впоратися не може.

Країнами, що приймають найбільшу кількість 
біженців та мігрантів є Німеччина, Угорщина, Шве-
ція та Австрія. Але чи є такий розподіл обгрунто-
ваний та вигідний для цих країн. В цілому 660 тис. 
чоловік прибутку в 30 країн – 28 членів ЄС плюс 
Норвегія і Швейцарія – в 2014 році і 1, 27 млн. в 
2015 році [4].

Ці 30 країн загальною чисельністю населення 
522 млн. чол., а це означає, що на кожні 540 європей-
ців припадає один біженець в рік. Виходячи з числа 
біженців, що мігрують до Європи порівнюючи з 
населенням країн, Німеччина, наприклад, прийняла 
314 тис. чол., коли її «справедлива частка» біженців 
складає 150 тис. чол. – це значить, вона прийняла 
на 164 тис. чол. «зайвих». Угорщина приймає на 
124 тис чол. більше, Швеція на 37 тис., а Австрія на 
37 тис., в той час як Велика Британія «недоотримує» 
85 тис., Іспанія – 76 тис., Польща – 60 тис., Франція – 
55,6 тис., а Італія – близько 40 тис. біженців. Тобто, 
ми бачимо, що розподіл є нерівномірний, що при-
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зводить до зменшення економічної стабільності та 
збільшення витрат з бюджету країн, що приймають 
найбільшу кількість біженців та мігрантів. 

Усі країни ЄС зіштовхуються зі значною нере-
гульованою міграцією, якій часто сприяють мережі 
незаконного ввезення людей і торгівлі людьми. Важ-
ливі розходження у правовій базі існують, зокрема, 
між державами, які є членами ЄС, і країнами поза 
межами ЄС. Першою реакцією на ці виклики часто 
залишається акцент на суворіший прикордонний 
контроль і утримання під вартою осіб, які прибува-
ють на нерегульованій основі, включаючи шукачів 
притулку, тому ми пропонуємо ініціативи, які уряди 
могли б включити у свої міграційні стратегії для 
вирішення таких проблем захисту.

1. Співробітництво є ключовим інструментом у 
досягненні успіху під час кризової міграції. Євро-
пейський Союз, Рада Європи, МОП, ООН та інші 
установи є ключовими зацікавленими сторонами у 
розробці політики й підготовці юридичних докумен-
тів, які впливають на керування кризовими міграцій-
ними потоками в Європейському Союзі й поза його 
межами. Співробітництво дає змогу управляти кор-
донами й сприяти обміну інформацією між держа-
вами-членами ЄС.

Тісне співробітництво з МОМ – один з осно-
вних компонентів комплексної стратегії з підтримки 
урядів у керуванні кризовою міграцією, з огляду на 
те, що кількість осіб, що потребують міжнародного 
захисту, менша, ніж мігрантів без потреби в міжна-
родному захисті. Місцеві й міжнародні неурядові 
організації все більшою мірою здатні робити без-
посередній внесок у розробку політики в сфері при-
тулку й міграції.

2. Чітка й налагоджена система збору і аналізу 
даних кризових мігрантів забезпечить гармонізацію 
й консолідацію статистичних даних як між держав-

ними відомствами, так і між іншими зацікавленими 
сторонами, у результаті чого складається ясна кар-
тина міграційних тенденцій і моделей, про мігра-
ційні потоки й потоки шукачів притулку, а також про 
торгівлю людьми й незаконне ввезення людей у регі-
оні. Якісний та кількісний аналіз даних дає змогу 
виокремити потреби в захисті шукачів притулку, 
біженців і осіб з особливими гуманітарними потре-
бами. Поліпшення можливості одержання достат-
ньої статистики та інформації, пов’язаної із цими 
переміщеннями, – завдання, що набагато перевищує 
можливості будь-якої окремої установи, що вимагає 
безперервних і погоджених зусиль, особливо між 
зацікавленими урядами.

3. Система в’їзду з урахування необхідності забез-
печення захисту на кордонах і в межах національної 
території. Як у країнах транзиту, так і у країнах при-
значення допуск шукачів притулку на територію й 
до процедур надання притулку залишиться важким 
за рахунок посилення прикордонного контролю та 
обмежуючої політики й законодавства в сфері при-
тулку. Відсутність належних перекладацьких послуг 
на кордоні й у місцях утримання під вартою, вна-
слідок нестачі ресурсів і кваліфікованих перекла-
дачів, продовжить ускладнювати спілкування між 
кризовими мігрантами та урядовими посадовцями. 
Базові послуги для шукачів притулку з особливими 
потребами залишаться дуже обмеженими, часто вна-
слідок обмеженого державного бюджету й недостат-
ніх можливостей держави для обслуговування ураз-
ливих осіб [1]. 

4. Організація прийому є важливим інструмен-
том регулювання кризової міграції. Центри прийому 
й транзиту часто переповнені, а умови не задоволь-
няють мінімальним нормам. Рівень основних послуг 
часто нижче міжнародних стандартів. Створення 
центрів прийому сприяє більш ефективній обробці 

даних кризових мігрантів. Так, 
у центральноєвропейських кра-
їнах ЄС якість центрів прийому 
й транзиту вище, хоча й зали-
шаються недоліки зокрема, у 
наданні послуг особам з особли-
вими потребами.

5. Механізм ідентифікації і 
передачі на розгляд особистих 
справ включає ідентифікацію 
особи, реєстрацію та взяття від-
битків пальців та передбачає 
комплексну систему для визна-
чення різних категорій осіб, що 
рухаються у змішаних пере-
міщеннях (кризових мігрантів, 
шукачів притулку/біженців, 
жертв торгівлі людьми, осіб з 
особливими потребами тощо). 
Інформація, надавана різним 
категоріям осіб на кордонах і в 
місцях утримання під вартою, 
сприяє й прийняттю обґрунтова-
них рішень.
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Рис. 1. Інструменти реагування в умовах кризової міграції
Джерело: складено автором
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6. Диференційовані процеси й процедури перед-
бачають розвиток систем притулку в приймаючих 
країнах. Системи притулку характеризуються занадто 
тривалими процедурами розгляду клопотань і дедалі 
масштабнішим застосуванням утримання під вар-
тою. Процесуальні гарантії обмежені внаслідок усе 
більшого використання прискорених процедур. Роз-
ходження в процесуальних нормах і гарантіях між 
країнами регіону призводять до того, що особам з 
порівняно схожими потребами в захисті взагалі не 
надається захист або надається, але з різним статусом. 
Застосування критеріїв надання статусу біженця й 
додаткових форм захисту також значно відрізняється. 
У деяких країнах притулок і додаткові форми захисту 
визначаються в одній об’єднаній процедурі, тоді як в 
інших режиму додаткового захисту взагалі немає. Роз-
виток систем притулку, особливо в мало розвинених 
країнах, зіштовхується із серйозними проблемами й 
обмеженнями – включаючи відчутні зловживання 
процедурами притулку й відсутність фінансових і 
кадрових ресурсів – і продовжує йти повільними тем-
пами. Тим часом рівень захисту, надаваний шукачам 
притулку, залишається недостатнім.

7. Рішення для біженців включає в себе добро-
вільну або примусову репатріацію або інтеграцію 
та переселення. Інтеграція – основне довгострокове 
рішення для значної кількості осіб, що виклика-
ють занепокоєння, у державах-членах ЄС, а пере-
селення в більшості випадків – єдине життєздатне 
довгострокове рішення у Східній Європі. Робота з 
інтеграції біженців і осіб, що користуються додатко-
вим захистом, залишатиметься складною внаслідок 
цілого ряду факторів, включаючи відсутність полі-
тики, законів і структур, що стосуються інтеграції, а 
також через нетерпиме, ксенофобське й расистське 
ставлення. Переселення як довгострокове рішення 
стримується обмеженою наявністю квот для пересе-
лення біженців із профілем і характеристиками, що 
превалюють у даному регіоні.

8. Вирішення проблем, пов’язаних із вторин-
ними переміщеннями всіх категорій мігрантів у 
регіоні, вимагає довгострокової й погодженої стра-
тегії, що охоплює всі відповідні зацікавлені сторони, 
зокрема, уряди, ЄС, ООН, МОМ і відповідні неуря-
дові організації. Вторинні переміщення шукачів 
притулку й біженців ініціюються в основному пере-
важними диспропорціями в системах притулку між 
країнами-членами ЄС та іншими країнами регіону.

Вторинні переміщення осіб, що шукають дієвого 
захисту, часто сприймаються органами, відповідаль-
ними за надання притулку, як зловживання системою 
притулку, що спонукає до прийняття дедалі обмежу-
ючої політики й законодавства у сфері притулку. Такі 
заходи, як правило, обмежують доступ до процедури 
притулку й розгляду клопотань про надання при-
тулку по суті. Вторинні переміщення можуть також 
мати негативні наслідки в плані доступу до центрів 
прийому й до соціальної допомоги.

Основним інструментом реагування в умовах 
кризової міграції є справедливий і рівномірний роз-
поділ кризових мігрантів на основі розміру ВВП, 

населення, рівня безробіття. Відсутність узгодже-
ності приводить до того, що у певні країни надхо-
дить приток зовнішніх мігрантів, при достатній 
кількості внутрішніх трудових ресурсів, які могли б 
ефективно використовуватися натомість іноземних 
працівників. Відповідно, повинен здійснюватися 
постійний моніторинг балансів трудових ресурсів, 
соціально-економічного та трудового середовища 
країни. По – друге, визначення додаткової потреби 
країн у зарубіжних трудових мігрантах повинно 
здійснюватися у розрізі професійно-кваліфікованих 
груп з урахуванням перспектив соціально-економіч-
ного розвитку і впровадження нових технологій. 

9. Розробка механізму повернення й альтер-
нативні варіанти міграції для кризових мігрантів 
пов’язана, в першу чергу, з присутністю великої кіль-
кості мігрантів, що не мають документів, зі склад-
нощами, що стоять перед країнами, що повертають, 
у забезпеченні всебічного співробітництва з боку 
країн походження, з відсутністю угод про реадмісію з 
більшістю країн походження, а також з фінансовими 
обмеженнями. Кількість осіб, що подають заяви про 
добровільне повернення, залишиться незначною, 
тому що роботі зі сприяння добровільному повер-
ненню заважає сильна присутність мереж незакон-
ного ввезення людей і торгівлі людьми, наступні 
фінансові зобов’язання й переконання мігрантів у 
тім, що вони зрештою успішно дістануться до кра-
їни призначення.

10. Дублінська угода повинна бути замінена на 
постійний і обов’язковий механізм, який забезпе-
чує справедливий розподіл відповідальності для 
розміщення осіб, які шукають притулку, біженців 
та кризових мігрантів відповідно до економічного і 
соціального потенціалу держав-членів ЄС і держав 
Європейської економічної зони [7]. Така система 
могла б гарантувати структурні рішення для регулю-
вання нестабільного припливу мігрантів.

11. Існуючі фонди повинні бути мобілізовані і 
повинні бути надані додаткові кошти з боку ЄС та 
держав-членів, щоб подолати кризову міграцію, для 
підтримки міст і регіонів, які функціонують в якості 
основних точок входу або приймають велику кіль-
кість біженців, для сусідніх країн, таких як західні 
Балкани, через чиї кордони проходять мігранти, а 
також для організацій і країн, які дбають про біжен-
ців, близьких до їх країн походження [5]. 

12. Соціальна політика має важливе значення для 
успішної інтеграції тих, хто прибуває до Європи. 
Необхідно докласти зусиль для забезпечення того, 
щоб біженці не зазнали дискримінації, коли мова 
йде про надання соціального захисту. Європейські 
стандарти для інтеграції біженців та осіб, які шука-
ють притулку, повинні бути розроблені таким чином, 
що вони жили гармонійно в приймаючих країнах на 
період надання притулку.

Важливим інструментом реагування є створення 
легальних каналів та програм міграції для як для 
висококваліфікованих людей та їх сімей, так і для 
підприємців чи менш кваліфікованої робочої сили. 
Слід розширити програму Blue Card та зменшити 
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вимоги такі як, рівень зарплати та зв’язок між квалі-
фікацією та пропозицією на ринку праці, щоб забез-
печити більш широке застосування в країнах-членах.

Громадяни третіх країн, що працюють в ЄС пови-
нні отримувати рівне ставлення з громадянами ЄС 
щодо платоспроможності, умов праці, соціальних 
прав, а також щодо свободи пересування в межах ЄС.

Важливим інструментом є регіональна політика. 
Розробка та реалізація регіональних міграційних 
програм з урахуванням особливостей соціально-
економічного розвитку регіонів, розвитку процесів 
міграції, їх обсягів та інтенсивності, складу мігран-
тів та рівня міграційної активності населення, тери-
торіального розташування регіону.

Висновки. Отже, конкретна європейська відповідь 
на кризу нинішньої міграції повинна бути глобальною 
та зосереджена на причинах кризи та побудована на 
спільних діях, солідарності, повазі, легальності мігра-
ції. Необхідно удосконалити та розширити дублінські 
домовленості. Заходи політики ЄС повинні перейти від 
орієнтації на безпеку до політичного підходу «багато-
секторності», що гарантує збалансоване визначення 
пріоритетів у всіх відповідних секторах політики, 
таких як співпраця в галузі розвитку, закордонних 
справ, торгівлі, економіки, а також соціальної сфери 
та зайнятості населення. Строгий контроль повинен 
бути здійснений щодо виконання заходів ЄС, які мають 
потенціал до порушення міжнародного права.
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Статья посвящена изучению инновационной активности персонала как экономической категории, 
включая формирование методов ее оценки, установление взаимосвязей с другими факторами инно-
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Постановка проблемы. В настоящее время про-
мышленные предприятия Украины находятся в состо-
янии низкой экономической эффективности и высо-
кой степени риска потери жизнеспособности. Это 
обусловлено широкомасштабной сменой традици-
онных рынков сбыта, катастрофическим снижением 
покупательной способности граждан и как следствие 
сужением внутреннего рынка потребления.

Вступление в силу 1 января 2016 года соглашения 
об ассоциации с Европейским Союзом предопреде-
ляет стратегическое направление роста конкурен-
тоспособности украинских предприятий на основе 
инновационной активности, основанной на создании 
инновационных идей и постоянном технологиче-
ском совершенствовании, внедрении в производство 
передовых разработок и, как результат, реализации 
инновационной продукции. 

Для национальных предприятий одной из причин 
недостаточной конкурентоспособности является 
низкий уровень инновационной активности, которая 
предопределяет интенсивность инновационной дея-
тельности предприятия, его персонала, её внутрен-
них и внешних взаимосвязей. Для обеспечения кон-
курентоспособности, каждое предприятие должно 
переходить от развития на основе экстенсивных фак-
торов производства к развитию за счёт интенсивных 
факторов, на базе внедрения инноваций. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Изучению и анализу инновационного развития пред-
приятий, их инновационной активности посвящены 
работы: Мельникова О.Н., Шувалова В.Н. [1, с. 100], 
Гринько Т.В. [2, с. 31], Бухоновой С.М., Доро-
шенко Ю.А. [3, с. 12], Нечепуренко М.Н. [4, с. 11], 
Барановой И.В. и Черепановой М.В. [5, с. 163], Три-
филовой А.А. [6, с. 51], Реустова А.Ю. [7, с. 12], 
Трофимова В.М. [8, с. 128], Баранчеева В.П., Мас-
ленниковой Н.П., Мишина В.М. [9, с. 122] и других 
учёных-экономистов. Однако в современных усло-
виях теоретические и методические основы инно-
вационного развития претерпевают существенные 
изменения, связанные с активизацией действия обе-
спечивающих факторов, что предопределяет необхо-

димость активизации инновационной деятельности 
как предприятия, так и персонала, отдельных специ-
алистов, которые должны отличаться креативностью.

Формулирование целей статьи. Цель данной 
статьи заключается в представлении инновационной 
активности персонала как экономической категории, 
включая формирование методов ее оценки, установ-
ление взаимосвязей с другими факторами инноваци-
онной и стратегической деятельности. 

Изложение основного материала. Анализ лите-
ратурных источников позволяет сделать вывод о 
существовании трёх основных подходов к опреде-
лению инновационной активности. Первый подход 
рассматривает инновационную активность как раз-
работку и внедрение технологий в хозяйственный 
оборот, его сторонниками являются: Трифилова А.А., 
Нечепуренко М.Н., Реустов А.Ю., Трофимов В.М.

В соответствии со вторым подходом, инноваци-
онную активность рассматривают как комплекс-
ную характеристику интенсивности инновационной 
деятельности, к данной группе учённых относятся: 
Бухонова С.М., Дорошенко Ю.А., Баранова И.В., 
Черепанова М.В., Баранчеев В.П., Масленни-
кова Н.П., Мишин В.М., Поляков В.В. 

Третий подход определяет инновационную актив-
ность как один из факторов, повышающий конкурен-
тоспособность предприятия. Сторонниками данного 
подхода являются: Гринько Т.В., Мельников О.Н., 
Шувалов В.Н., Ерохина Е.В. В связи с тем, что боль-
шинство ученных склоняются к мысли о том, что 
инновационная активность является комплексной 
характеристикой инновационной деятельности пред-
приятия, именно данная позиция взята за основу.

Однако в проанализированных определениях 
недостаточно полно учитываются факторы внутрен-
ней и внешней среды, а также не рассматривается 
важнейшая роль персонала предприятия как вну-
треннего фактора, который, с одной стороны, может 
позитивно влиять на создание и внедрение нововве-
дений, а с другой стороны, активно противодейство-
вать прогрессу при возникновении противоречий 
между участниками инновационного процесса. Из 
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этого следует, что важнейшим звеном в этой логи-
ческой связке является персонал, т.к. его инноваци-
онная активность предопределяет инновационную 
активность предприятия. 

В связи с этим в данном исследовании предложено 
уточнённое определение понятия инновационной 
активности, которое заключается в следующем: инно-
вационная активность – это комплексная харак-
теристика интенсивности инновационной дея-
тельности предприятия и его персонала, которая 
обусловлена их возможностями и предопределена 
факторами внутренней среды, а также зависит от 
благоприятных условий внешнего окружения.

Преимуществом данного определения явля-
ется то, что в нём учтена значимость персонала как 
носителя интеллектуального потенциала, что явля-
ется одним из определяющих факторов внутрен-
ней среды, а также учитываются факторы внешней 
среды, которые обеспечивают условия для роста 
инновационной активности. Именно эти две основ-
ные характеристики и являются элементом научной 
новизны предложенного определения понятия инно-
вационной активности.

На инновационную активность персонала оказы-
вает влияние целый ряд факторов рис. 1. Некоторые 
из этих факторов можно оценить количественно, дру-
гие – только качественно. Именно невозможность 
количественной оценки важнейших факторов услож-
няет процесс мониторинга и оценки параметра. 

При формировании методики оценки инновацион-
ной активности в качестве методологической основы 
можно использовать принципы анализа финансово-
экономического состояния предприятия. Количе-
ственные показатели определяются по формулам:

Кпр – коэффициент инновационного потен-
циала. Этот коэффициент характеризует про-
фессионально-кадровый состав предприятия. Он 
показывает долю персонала, занимающегося непо-
средственно разработкой новых продуктов и тех-
нологий, производственным и инженерным про-
ектированием, другими видами технологической 
подготовки производства для выпуска новых про-
дуктов или внедрения новых услуг, по отношению 
к среднесписочному составу всех постоянных и вре-
менных работников, числящихся на предприятии. 
Определяется по формуле:

Кпр = Пн / Чр,
где: Пн – число занятых в сфере НИР и ОКР; 
Чр – средняя численность работников предприятия.
Кви – коэффициент временной интенсивности. 

Характеризует количество человеко-часов, затрачен-
ных на инновационную деятельность предприятия.

Кви = Вид / Вобщ,
где: Вид – объем человеко-часов, затраченных на 

инновационную деятельность;
Вобщ – общий объем отработанного времени. 
Ко – коэффициент технической оснащенно-

сти персонала. Показывает, насколько обеспечены 
работники техническими и 
информационными средствами.

Ко = Птех / Чр,
где: Птех – число работни-

ков, использующих информаци-
онные технологии на рабочем 
месте.

Ккв – коэффициент подго-
товки персонала. Часть персо-
нала, имеющая соответствую-
щую подготовку, опыт работы и 
квалификацию.

Ккв = Пкв / Чр,
где: Пкв – число работников 

с соответствующей квалифика-
цией подготовкой.

Кпк – коэффициент повы-
шения квалификации. Доля 
средств, выделенных на повы-
шение квалификации персонала, 
в общих затратах.

Кпк = Опк / Ообщ,
где: Опк – объем средств, 

выделенных на повышение ква-
лификации персонала; 

Ообщ – общий объем затрат 
предприятия.

Кфо – коэффициент финан-
сового обеспечения. Характери-
зует долю средств, выделенных 
на инновационный проект, в объ-
еме общих затрат.
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Рис. 1. Факторы влияния на инновационную активность персонала
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Кфо = Оин / Ообщ, 
где: Оин – объем финансового обеспечения инно-

вационного проекта.
Кип – коэффициент стимулирования иннова-

ционного поведения. Демонстрирует работу моти-
вационной системы оплаты труда работников пред-
приятия. 

Кип = Фис / Фзп,
где: Фис – сумма средств, выплаченная работни-

кам, на стимулирование инновационного поведения;
Фзп – общий фонд заработной платы предприятия.
Система качественных показателей представлена 

на рис 2. Систему качественных показателей можно 
разбить на 5 подсистем: 

Fi – инновационная восприимчивость – стрем-
ление персонала к поиску и применению информа-
ции о новшествах, передового опыта, создающемся 
внутри организации и опыте конкурентов; к освое-
нию технических, технологических, организацион-
ных и др. инноваций.

Fs – обеспеченность ресур-
сами – наличие системности в 
вопросах финансирования, нали-
чия доступа к новейшей инфор-
мации, интеллектуальный потен-
циал и др.

Fq – качество организаци-
онных процессов – налаженный 
процесс управления инновацион-
ными процессами, наличие стра-
тегии и создание благоприятной 
корпоративной среды.

Fm – мотивация – система 
повышения заинтересованности 
в инновационной деятельности.

Fp – профессионализм – 
особое свойство людей систе-
матически, эффективно и 
надежно выполнять сложную 
(профессиональную) деятель-
ность по разработке и внедре-
нию инноваций. 

В соответствии с теорией тру-
довой мотивации Д. Аткинсона, 
каждый человек стремиться к 
успеху (мотив успеха Му) и пыта-
ется избежать неудач (мотив избе-
гание неудач Мн). Кроме того, на 
поведение человека влияют две 
ситуативные переменные: веро-
ятность успеха (Ву) и привлека-
тельность (ценность) успеха (Пу) 
[13, с. 55].

Привлекательность успеха 
связана с вероятностью успеха:

Пу = 1 – Ву
Согласно теории Аткинсона, 

стремление к успеху определяю 
следующим образом:

Су = Му * Ву * Пу

Применительно к нашему случаю необходимо 
дополнить данную формулу коэффициентами, кото-
рые учитывают влияние других важных факторов.

Ко – качество организационных процессов, каче-
ственный коэффициент, учитывающий фактор Fq

Кп – профессионализм для фактора Fp

Кр – наличие ресурсов для фактора Fs

Кв – восприимчивость для фактора Fi
В результате получаем качественную оценку:

Ок = Су * Ко * Кп * Кр *Кв

Выводы. При помощи данной оценки можно 
осуществлять мониторинг инновационной активно-
сти персонала, как и на предприятии, сравнивая под-
разделения, так и анализировать состояние вопроса 
в отрасли между предприятиями. Предложенные 
подходы в данной статье станут основой для даль-
нейшей разработки комплексной методики оценки 
эффективности стратегий повышения инновацион-
ной активности персонала.
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Рис. 2. Система качественных показателей оценки  
инновационной активности 
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МОНІТОРИНГ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ  
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Волкова Л.О.
аспірант
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

Стаття присвячена вивченню інноваційної активності персоналу як економічної категорії, включаючи фор-
мування методів її оцінки, встановлення взаємозв’язків з іншими факторами інноваційної та стратегічної 
діяльності. Запропоновано методику кількісної та якісної оцінки інноваційної активності персоналу.
Ключові слова: інноваційна активність персоналу, оцінка інноваційної активності, внутрішні і зовнішні 
чинники.

MONITORING OF INNOVATIVE ACTIVITY OF PERSONNEL  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

Volkova L.O.
Postgraduate Student
Simon Kuznets Kharkov National University of Economics

The article is devoted to the study of innovative activity of personnel as an economic category, including the formation 
of methods for assessing it, establishing links with other factors of innovation and strategic activity. The methodology 
of quantitative and qualitative assessment of personnel innovation activity is proposed.
Keywords: innovative staff activity, evaluation of innovation activity, internal and external factors.
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СУЧАСНІ НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Давиденко І.В.
кандидат економічних наук, доцент,
Одеський національний економічний університет

В статті розглянуто теоретичні аспекти стратегічного управління. В результаті аналізу та узагаль-
нення праць вітчизняних і зарубіжних науковців було проведено історичний екскурс до витоків сис-
теми стратегічного управління. Визначено сутність і особливості впровадження стратегічного управ-
ління в діяльність туристичних підприємств. Досліджено переваги та труднощі розробки стратегій, 
зазначено, що рівень їх впровадження в діяльність вітчизняних туристичних підприємств залиша-
ється досить низьким. Обґрунтовано доцільність застосування стратегії диференціації та стратегії 
блакитних океанів туристичними підприємствами, визначені можливі напрями їх впровадження та 
очікувані результати.
Ключові слова: стратегічне управління, туристичне підприємство, стратегія диференціації, страте-
гія блакитного океану.

Постановка проблеми. Процес світового полі-
тичного, економічного та культурного розвитку й 
перехід до нової економічної моделі здійснили зна-
чний вплив на систему управління підприємствами 
у ХХІ столітті. Сучасний темп змін в економіці є 
настільки значним, що стратегічне управління вияв-
ляється чи не єдиним способом формального про-
гнозування майбутніх загроз і можливостей та забез-
печення успішного функціонування підприємств 
усіх галузей. 

Ефективність організації визначається багатьма 
факторами. Одним з головних, безперечно, є якість 
управління та стратегічне мислення. Для того, щоб 
підприємство досягало найкращих результатів, 
необхідна якісна реалізація всіх принципів, правил 
та методів у формуванні стратегії управління та 
розвитку, враховуючи особливості функціонування 
на ринку туристичних послуг. За умови зростаючої 
конкуренції, падіння рівня життя населення, наси-
ченості туристичного ринку, необхідними є більш 
оперативна й гнучка, адаптована до ринкових умов 
і, в той же час, достатньо надійна система прийняття 
рішень, яка б стала фундаментом розвитку органі-
зації та надала змогу керівнику підприємства при-
ймати раціональні, своєчасні управлінські рішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемам стратегічного управління приділяють багато 
уваги такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як Г.Л. Азоєв, 
І. Ансофф, Є.В. Кіяшко, Д. Кліланд, О.І. Ковтун, 
Г. Мінцберг, Р. Моборн, І.В. Смолін, З.Є. Шешньова 
та багато інших. У літературі наводиться багато фор-
мулювань поняття стратегічне управління, дослі-
джується його місце в системі управління в цілому, 
підкреслюється доцільність використання на підпри-
ємствах. Дослідженню питання стратегічного управ-
ління туристичними підприємствами присвячені 
роботи О.В. Василенко, С.П. Гаврилюк, І.Г. Гуля-
єва, Л.П. Дядечко, В.А. Квартальнова, І.А. Маркі-
ної, А.П. Міщенко, Т.І. Ткаченко. У працях зазна-

чених авторів розглядаються особливості розвитку 
туризму, визначаються проблеми туристичної галузі 
в Україні та за кордоном, пропонуються напрями 
їх вирішення в тому числі й за допомогою методів 
стратегічного управління та планування. Проте, 
практика роботи вітчизняних туристичних підпри-
ємств свідчить, що спроби впровадження стратегіч-
ного управління вимагають значних витрат часу та 
ресурсів і не завжди забезпечують отримання очі-
куваного результату. Тому, саме питання, пов’язані 
з перспективами розвитку стратегічного управління 
в сучасних українських реаліях, потребують подаль-
шого дослідження й обговорення. 

Мета статті – дослідити сутність стратегічного 
управління, визначити передумови його застосу-
вання на вітчизняних туристичних підприємствах, 
охарактеризувати деякі, найбільш сучасні можливі 
стратегії розвитку підприємств сфери туризму, пока-
зати перспективи подальшого використання цього 
виду управління. 

Виклад основного матеріалу. Термін «стра-
тегічне управління» був введений напри-
кінці 60 – початку 70-х рр. ХХ ст. для того, щоб 
позначити різницю між поточним управлінням на 
рівні виробництва і управлінням, що здійснюється 
на вищому рівні. Необхідність фіксації такого роз-
ходження була викликана, в першу чергу, змінами в 
умовах ведення бізнесу. Провідною ідеєю, що відби-
ває сутність переходу від оперативного управління 
до стратегічного, виявилася ідея необхідності пере-
носу центра уваги вищого керівництва на оточення, 
для того щоб відповідним чином і вчасно реагувати 
на зміни, що відбуваються в ньому. 

Існують багато визначень терміну стратегічне 
управління. Всі вони зводяться до розуміння того, 
що стратегічне управління – це багатоплановий 
управлінський процес, який допомагає формулю-
вати та реалізовувати ефективні стратегії, що спри-
яють взаємодії організації з її оточенням для досяг-
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нення довготермінових цілей. Мета стратегічного 
управління – це визначення місії, цілей та стратегій, 
розробка і забезпечення виконання системи планів 
як інструментів реалізації стратегічних орієнтирів 
з удосконалення підприємства та його окремих під-
систем, що є основою його конкурентоспроможності 
в довгостроковій перспективі.

Стратегічне управління почало входити в прак-
тику управління американськими компаніями з 
кінця 60-х років. На той час його основним об’єктом 
була диверсифікація діяльності підприємства, коли 
кожен підрозділ обслуговував певну групу ринків.  
З 70-х років спрямування стратегічного управління 
дещо змінюється, а в 80-ті рокі ХХ століття воно 
перетворюється в підґрунтя стратегічного плану-
вання, яке орієнтоване на оцінку доцільності роз-
витку окремих напрямів діяльності підприємства, 
при чому доцільність залежить не стільки від поточ-
ної ефективності ведення діяльності, скільки від їх 
результатів у перспективі. Тобто, поряд із розвитком 
економіки, змінюється й стратегічне управління. 

Перехід національної економіки на ринкові засади 
функціонування призвів, з одного боку, до усклад-
нення і зростання нестабільності середовища діяль-
ності кожного підприємства незалежно від його 
форми власності та організаційно-економічної струк-
тури, а з іншого, до перебудови системи управління, у 
тому числі на рівні підприємства, на засадах відмови 
від обов’язкового довгострокового і середньостроко-
вого планування, спрощення процедури складання і 
структури річних планів та надання пріоритету рин-
ковому саморегулюванню. Однак, діючи в умовах 
нестабільного середовища ринкової економіки, під-
приємства можуть досягти успіху в бізнесі тільки 
тоді, коли їм вдається передбачати зміни і, відповідно, 
вживати запобіжні адаптивні заходи щодо них.

Відтак, забезпечення стабільної ефективної 
діяльності підприємств у довготривалому періоді 
в умовах постійного ускладнення і нестабільності 
зовнішнього середовища їх функціонування: поси-
лення конкуренції, зміни технологій, появи різнома-
нітних нових цілей тощо, – висуває на перший план 
вимогу пошуку нових підходів до управління вітчиз-
няним підприємством, як суб’єктом господарювання. 
І туристичний ринок не є виключенням. На сьогодні 
у світовій практиці таким підходом до забезпечення 
ефективності й конкурентоспроможності господа-
рювання підприємств в довгостроковому періоді в 
нестабільному агресивному ринковому середовищі і 
виступає стратегічне управління [1, с. 199-202]. 

На жаль, в Україні теорія і практика стратегіч-
ного управління й досі не знайшли широкого розпо-
всюдження. 

Якщо говорити про особливості підприємств 
сфери туризму, то опитування представників турис-
тичного бізнесу України показало, що багато керівни-
ків не вбачають потреби, необхідності у виробленні 
довгострокових стратегій, помилково вважаючи, 
що в сучасних динамічних умовах неможливо вирі-
шувати перспективні питання розвитку. Хоча саме 
стратегічне управління є найважливішим засобом 

забезпечення успішного виживання туристичного 
підприємства в агресивному динамічному конку-
рентному середовищі, засобом його адаптації до 
змін у цьому середовищі.

Відсутність орієнтирів, місії і цільової спрямова-
ності розвитку туристичного підприємства, можли-
вості розпізнання впливу його зовнішнього оточення 
й адекватної реакції на нього, а також здатності адап-
туватися чи навіть активно впливати на це середо-
вище, нажаль, робить українські підприємства безпо-
мічними сьогодні і безперспективними на майбутнє.

Проблема запровадження системи стратегічного 
управління на вітчизняних підприємствах полягає 
також і в тому, що єдиного стандартного рецепту 
організації оптимального управління підприємством 
у довгостроковому періоді не існує, і тому треба 
постійно обирати той тип управління, який є най-
більш адекватним для певного типу підприємств, і 
для вирішення певного виду проблем. Тобто страте-
гічне управління не можна звести до уніфікованих 
рутинних схем і одноразових процедур (хоча існу-
ють і певні загальні правила та рекомендації щодо 
стратегічного аналізу, вироблення, вибору і реалі-
зації стратегії), а треба до його запровадження на 
підприємстві підходити творчо і в індивідуальному 
порядку. А це, як і розроблення власне самої стра-
тегії підприємства, пов’язане з великими зусиллями 
та витратами часу і ресурсів. При цьому слід також 
урахувати, що в умовах високої нестабільності 
середовища ринкової економіки і, відтак, відсутності 
повної інформації про тенденції розвитку галузі і 
ринку, про конкурентів, про нові технології тощо, 
стає практично неможливим уникнути помилок у 
стратегічному виборі, що також негативно впливає 
на бажання та ініціативу запровадження і застосу-
вання стратегічного управління на вітчизняних під-
приємствах у сучасний період.

Тим не менш, на сьогодні, певний досвід роз-
робки стратегічного плану мають більше 40% укра-
їнських підприємств [2, с. 174]. Слід визнати, що 
більшість вітчизняних підприємств сфери туризму 
лише нещодавно почали освоювати технологію 
стратегічного управління. Тому часто досконалі на 
папері стратегічні плани, на підготовку яких підпри-
ємства витрачали багато часу та коштів (у тому числі, 
запрошуючи зовнішніх консультантів), у результаті 
залишаються нереалізованими. Тобто, наявність 
стратегії ще не означає, що туристичне підприєм-
ство здійснює стратегічне управління. У свою чергу, 
формальне існування стратегічного менеджменту не 
убезпечує туристичне підприємство від невдач. 

Основними причинами неефективної реалізації 
стратегій на підприємствах окремих сегментів турис-
тичної індустрії за нашими спостереженнями, є: 

– ригідність існуючих організаційних структур, 
які слабо піддаються змінам відповідно до обраної 
стратегії та обґрунтування стратегічних змін; 

– недостатнє розуміння менеджерами конкретних 
завдань і термінів досягнення цілей, а також того, які 
конкретні зміни необхідні в поведінці та діях кож-
ного з них; 
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– низька ефективність механізмів моніторингу 
результативності реалізованих стратегій і внесення 
необхідних коригувань при виявленні відхилень; 

– недостатнє опрацювання питань ідентифікації, 
забезпечення і розподілу необхідних ресурсів для 
реалізації стратегій, у тому числі фінансових, інфор-
маційних, людських і ресурсів часу; 

– відсутність системи колективного прийняття 
рішень про напрями стратегічного розвитку підпри-
ємства, які обумовлюють: 

– відсутність у колективі почуття відповідаль-
ності за досягнення стратегічних цілей впродовж 
усього періоду їх реалізації; 

– неготовність керівників до подолання опору, 
пов’язаного з новими стратегічними змінами. 

До групи інших факторів, що визначають склад-
ність реалізації стратегій на підприємствах турис-
тичного сектора, належать: 

– висока диференціація психологічних типів спо-
живачів, що суттєво відрізняє індивідуальне став-
лення кожного споживача до туристичних продуктів; 

– комплексність складу туристичного продукту 
та висока залежність його якості від репутації під-
приємства та діяльності численних виробників 
послуг (засоби розміщення, транспортні організації, 
заклади ресторанного господарства, розваг і т. ін.); 

– недостатня ефективність збутової діяльності 
туристичних агентів щодо реалізації туристичного 
продукту, виробленого туристичним оператором; 

– висока диференціація туристичних продуктів 
за асортиментом, каналами збуту та просуванням на 
ринку, що обумовлює рекламомісткість туристич-
ного продукту та невідповідність рекламних замов-
лень сезонним коливанням їх реалізації; 

– високі витрати, пов’язані з переорієнтацією 
виробництва та реалізації окремих послуг із одних 
на інші у складі туристичного продукту, а в окремих 
випадках – комплексного туристичного продукту 
[3, с. 64-66].

На сьогодні, основні засади і підходи стратегіч-
ного управління (як управлінського процесу ство-
рення та підтримки стратегічної відповідності між 
цілями організації, її потенціалом і можливостями 
у зовнішньому середовищі) до українських підпри-
ємств запозичені переважно з розробок зарубіжних 
учених і практики американських, японських і євро-
пейських корпорацій з огляду на те, що досвід Укра-
їни у цій сфері невеликий.

Стратегічна ж проблематика туристичних підпри-
ємств в Україні повинна бути пов’язана не стільки з 
прискоренням віддачі інвестицій, з підвищенням вар-
тості акцій чи з завоюванням нових ринків, скільки з 
загальною економічною кризою, критичним станом 
виробництва тощо. Тому йдеться, у першу чергу, 
про антикризове управління в умовах відсутності 
раціональної структури і нестабільності економіки. 
Тільки успішне оволодіння методами і підходами 
сучасного стратегічного управління з урахуванням 
ризику появи кризових ситуацій і його успішне впро-
вадження дозволить підприємствам функціонувати 
стабільно та забезпечить їм позитивні перспективи 

щодо зростання. А вивчення іноземного досвіду й 
перенесення його на грунт українських підприємств, 
з урахуванням специфіки господарювання в україн-
ській економіці, сприятиме вітчизняному бізнесу в 
становленні конкурентоспроможного виробництва 
туристичних послуг і зростанню його ефективності.

Слід зауважити, що незмінно успішних підпри-
ємств, або галузей не існує. Проте, певні стратегічні 
кроки, які призвели до нових траєкторій потужного 
зростання прибутку, є досить схожі між собою. Якщо 
розглядати діяльність саме туристичних підпри-
ємств, то на наш погляд, найбільш дієвими у даний 
час є стратегії диференціації туристичних товарів 
та послуг. Ми виходимо з того, що на українському 
туристичному ринку працюють декілька десятків 
потужних туристичних операторів, які створюють 
практично весь туристичний продукт та диктують 
правила гри на ринку. Звертаємо увагу, що офіційно 
зареєстрованих туроператорів значно більше. Напри-
клад, у 2015 році в Україні функціонувало 500 таких 
підприємств [4, с. 5]. Однак, лідерів ринку значно 
менше. Всі інші туристичні підприємства, яких в 
Україні, за даними Державної служби статистики 
України, нараховується 1228 підприємств – турис-
тичних агентів, лише реалізують туристичний про-
дукт, створений туроператорами – лідерами ринку 
[4, с. 5]. А це означає, що використовувати стратегію 
зниження витрат основній кількості туристичних 
підприємств досить складно. 

Стратегія диференціації є актуальною для впро-
вадження у діяльність туристичних підприємств. 
Стратегія диференціації продукту полягає в пропо-
зиції такого продукту, що відрізняється від продуктів 
конкурентів і сприймається у межах галузі як щось 
унікальне завдяки диференціації його характерис-
тик. Диференціація продуктів дозволяє підприємству 
задовольняти потреби специфічних груп споживачів 
і завдяки цьому ухилятися від цінової конкуренції з 
більш сильними конкурентами. Диференціація турис-
тичного продукту може здійснюватись за фізичними 
атрибутами, рівнем обслуговування, рівнем кваліфі-
кації персоналу, місцем розташування підприємства 
або за його іміджем. Розглянемо найбільш використо-
вувані у туризмі види диференціації.

Продуктова диференціація – характеристика та/
або дизайн продукту краще, ніж у конкурентів. При-
кладами такого типу диференціації можуть бути 
окремі елементи туристичного продукту, які є більш 
якісними, цікавими, ніж у конкурентів – розміщення 
в готелях, що розташовані на першій лінії, розмі-
щення у відреставрованих готелях, які вирізняються 
значним історичним минулим, використання нових 
екологічних видів транспорту на маршруті тощо.

Диференціація за місцем розташування. В турис-
тичній сфері найбільш значущою конкурентною 
перевагою може виявитись місцезнаходження підпри-
ємства. Туристичні фірми, які розташовані в популяр-
них громадських місцях, у центрі міст, мають вищу 
конкурентоспроможність у порівнянні з фірмами, що 
знаходяться на околицях міст або в незручних із точки 
зору транспортного сполучення місць.
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Сервісна диференціація – це пропонування 
додаткових послуг, що супроводжують туристичний 
продукт, в яких споживач так чи інакше потребує до 
купівлі туристичного продукту, або після. Це може 
бути навчання й консультування, швидкість та надій-
ність доставки, налаштування, сервісне обслугову-
вання. Для успішної сервісної диференціації супутні 
послуги повинні бути або безоплатними, або більш 
дешевими, чим пропонуються на ринку, або переви-
щувати за своїм рівнем послуги конкурентів. 

Перевагами стратегії диференціації продукту є:
– додаткове зростання обсягів реалізації турис-

тичних послуг та отримання прибутку за рахунок 
завоювання уподобань споживачів на основі підви-
щення якості послуг. Впровадження прогресивних 
технологій обслуговування туристів, більш широ-
кого вибору послуг тощо;

– створення жорсткого вхідного бар’єру на ринок 
для інших підприємств завдяки сформованим конку-
рентним перевагам;

– витіснення продуктів-замінників шляхом вста-
новлення власної торгової марки;

– створення іміджу надійного партнера, що піклу-
ється про задоволення специфічних потреб клієнтів 
[5, с. 72-75]. 

Однак, необхідно розуміти, що обираючи дану стра-
тегію, підприємство понесе значні витрати на інформу-
вання споживачів про нові характеристики туристич-
них послуг. Тому, в даному випадку, може відбутись 
підвищення ціни на туристичний продукт. Однак, у 
разі надмірного підвищення ціни, клієнти можуть втра-
тити відчуття ефекту диференціації продукту.

У туризмі стратегію диференціації продукту 
можуть застосовувати як турагенти, так і туропера-
тори за таких умов: конкуренція відбувається пере-
важно в неціновій сфері; цієї стратегії дотримується 
небагато підприємств у галузі; наявність на підпри-
ємстві висококваліфікованих фахівців із маркетингу, 
що досліджують весь ринок туристичних послуг; 
попит споживачів на послуги є різноманітний за 
структурою, при цьому вони цінують відмінні харак-
теристики послуг різних туристичних підприємств. 

Ще одним сучасним напрямом стратегічного 
управління є застосування стратегії блакитних оке-
анів. За думкою авторів цієї ідеї У Чан Кім та Рене 
Моборна сутність стратегії блакитних океанів поля-

гає в здійсненні кроків зі створення продуктів і 
послуг, що відкривають і завойовують нові ринкові 
простори, зумовлюючи зростання попиту. Наріжним 
каменем стратегії є новація цінності. Замість того, 
щоб зосереджувати зусилля на боротьбі з конкурен-
тами, підприємству слід відкривати нові, не охоплені 
конкуренцією простори ринку за рахунок високої 
цінності для покупців [6].

Новація цінності наголошує однаково як на цін-
ності, так і на новації. Цінність без новацій зво-
диться до створення цінності у дедалі вагоміших 
масштабах – це підвищує цінність, але не дає змоги 
виділитись з-поміж конкурентів. Новації без цін-
ності зумовлюють захоплення технологіями, рин-
кове першопрохідництво, однак усе це, часто опиня-
ється за межами того, що покупці ладні прийняти і за 
що ладні платити. Новацію цінності можна досягти 
лише тоді, коли поєднується новація з практичністю, 
ціною й витратами [6]. 

Туристичні підприємства, безперечно, також 
можуть робити спроби створювати блакитні океани. 
Тим більше, що відомим вдалим прикладом викорис-
тання такої стратегії є підприємство сфери дозвілля 
та розваг – Cirque du Soleil, яке замість того, щоб 
керуватись традиційною логікою й боротися з кон-
курентами, запропонувало циркові веселощі й роз-
ваги плюс інтелектуальну глибину та театральний 
артистизм в одному продукті. Це зумовило появу 
нової концепції ринку, яка усунула компроміс «цін-
ність – витрати» і створила блакитний океан ринко-
вого простору. 

Висновки. Отже, можна стверджувати, що необ-
хідність застосування стратегічного управління для 
підприємств сфери туризму не викликає сумніву. 
В сучасних умовах господарювання для туристичних 
підприємств вкрай важливим є: необхідність реак-
ції на зміни зовнішнього середовища, необхідність 
підтримки конкурентних переваг або їх створення, 
посилення конкуренції, інтернаціоналізація бізнесу, 
посилення інноваційних процесів, створення та 
швидке освоєння підприємствами нових ідей. 

Існують багато типів стратегій, що можуть вико-
ристовуватись туристичними підприємствами. Але 
немає єдиної чітко визначеної схеми обґрунтування 
стратегічного вибору. Саме це і може бути перспек-
тивою для подальших досліджень у цьому напрямі. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Давыденко И.В.
кандидат экономических наук, доцент,
Одесский национальный экономический университет

В статье рассмотрены теоретические аспекты стратегического управления. В результате анализа и обобщения 
работ отечественных и зарубежных ученых был проведен исторический экскурс к истокам системы стратеги-
ческого управления. Определена сущность и особенности внедрения стратегического управления в деятель-
ность туристических предприятий. Исследованы преимущества и трудности разработки стратегий, указано, 
что уровень их внедрения в деятельность отечественных туристических предприятий остается достаточно 
низким. Обоснована целесообразность применения стратегии дифференциации и стратегии голубых океанов 
туристическими предприятиями, определены возможные направления их внедрения и ожидаемые результаты.
Ключевые слова: стратегическое управление, туристическое предприятие, стратегия дифференциации, стра-
тегия голубого океана.
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The article refers to the theoretical aspects of strategic management. The analysis and synthesis of the works of 
Ukrainian and foreign researchers conducted historical excursion to the sources of strategic management. The 
essence and features of implementation strategic management in the activity of tourist enterprises are determined. 
The advantages and difficulties of developing strategies have been explored, it is pointed out that the level of their 
implementation in the activities of ukrainian tourist enterprises remains rather low. Feasibility of the Differentiation 
Strategy and Blue Ocean Strategy for tourist enterprises is substantiated, possible directions of their implementation 
and expected results are determined.
Keywords: strategic management, tourist enterprises, differentiation strategy, Blue Ocean strategy.



28

# 3 (16) 2017

УДК 339.138:330.341

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ  
В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Довбенко В.І.
кандидат економічних наук, доцент,
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розглянуто роль інтелектуального капіталу у процесі інноваційного розвитку підприємств. 
Розкрито зв’язок між потенціалом нематеріальних активів і можливостями інноваційного розвитку 
підприємства. Особливу увагу звернуто на питання активної взаємодії партнерів у процесі створення 
нових конкурентоспроможних продуктів. Запропоновано нові підходи щодо забезпечення успішної 
комерціалізації результатів наукових розробок.
Ключові слова: інноваційний розвиток, ефективність інвестицій в інновації, венчурний капітал, вза-
ємодія учасників інноваційного процесу.

Постановка проблеми. За умов швидких змін 
стану ринку існують значні труднощі у формуванні 
надійної бази даних стосовно реальних потреб під-
приємств у конкретних видах ресурсів, а також щодо 
урахування вимог споживачів. Це вимагає застосу-
вання нових підходів в управлінні розвитком підпри-
ємства, які повинні включати можливості адаптації 
до перспективних тенденцій ринку, внесення змін у 
структуру, якісні та кількісні параметри його потен-
ціалу. Сприяти успішній комерціалізації результатів 
наукових розробок має створення ринку інновацій-
них рішень, що передбачає налагодження процесу 
пошуку потенційних учасників реалізації відповід-
них інноваційних проектів. Однак інноваційна діяль-
ність в Україні позбавлена належної підтримки, а 
ринок інновацій є недостатньо розвиненим. Однією 
з основних причин даного стану справ є недостатня 
увага до проблем інтелектуального капіталу і його 
основного продукту – нематеріальних активів. Тому 
для формування середовища активного сприйняття 
інновацій необхідно сконцентрувати увагу на питан-
нях сприяння процесу генерування нових ідей та 
їх перетворення в об’єкти промислової власності, а 
також своєчасну комерціалізацію результатів науко-
вих розробок. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блеми інтелектуального капіталу підприємства та 
його роль у розвитку суб’єктів господарювання дослі-
джували Л. Едвінсон, Л. Мелоун, О. Мних, О. Собко, 
С. Соколенко, В. Соловйов, Б. Твісс, Л. Федулова, 
Г. Швиданенко, Й. Шумпетер, Г. Чесбро, Н. Чухрай 
та багато інших вітчизняних і зарубіжних науковців. 
Ними вивчено різні аспекти активізації інновацій-
ної діяльності за рахунок заохочення використання 
інтелектуального капіталу у процесі розвитку під-
приємства для забезпечення його конкурентоспро-
можності. З метою ефективного використання інте-
лектуального капіталу слід використовувати сучасні 
форми і методи налагодження співпраці учасників 
інноваційного процесу, зокрема, з використанням 
концепцій відкритих інновацій та «потрійної спі-
ралі». Це має забезпечити відповідність інновацій-

ного потенціалу підприємства швидко зростаючим 
вимогам технологічного оновлення виробничих 
процесів, і сприяти налагодженню продуктивних 
комунікацій зацікавлених у його динамічному роз-
витку сторін. Однак на сьогодні у працях з питань 
інноваційного розвитку підприємства недостатньо 
повно висвітлено проблеми формування інтелекту-
ального капіталу і заохочення учасників інновацій-
ного процесу до створення нових об’єктів інтелек-
туальної власності, їх своєчасному й ефективному 
застосуванні на практиці, що мало б сприяти про-
дуктивному використанню нематеріальних активів 
суб’єктів господарювання. 

Мета дослідження. Дослідження теоретичних 
основ і прикладних проблем формування інтелек-
туального капіталу промислових підприємств для 
забезпечення їх динамічного інноваційного розвитку 
зумовлює постановку таких цілей:

– обґрунтувати теоретичні засади інноваційного 
розвитку на основі залучення інвестицій у реаліза-
цію перспективних проектів на базі кращих науко-
вих розробок;

– проаналізувати роль нематеріальних активів 
підприємств у створенні середовища плідної взаємо-
дії учасників інноваційного процесу;

– запропонувати підходи до покращення ситуації 
з комерціалізацією результатів наукових розробок для 
створення нових конкурентоспроможних продуктів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роль 
інтелектуального капіталу у формуванні іннова-
ційного потенціалу підприємства у сучасному світі 
зростає, так як дозволяє отримувати суттєві пере-
ваги в конкуренції. Однак існують значні труднощі 
у формуванні портфелю нематеріальних активів під-
приємства. Це пов’язано як із необхідністю бачення 
шляхів його розвитку на перспективу, що має бути 
відображено у стратегії підприємства. 

Л. Едвінсон трактує інтелектуальний капітал як 
«особливе поєднання людського капіталу (реальні 
і потенційні інтелектуальні здібності, а також від-
повідні практичні навички працівників компанії) і 
структурного капіталу (складові капіталу компанії, 
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що задаються такими специфічними факторами, як 
зв’язки зі споживачами, бізнес-процеси, бази даних, 
бренди і ІТ-системи). Це здатність трансформувати 
знання і нематеріальні активи у фактори, які ство-
рюють багатство (і відповідну вартість) за рахунок 
особливого ефекту від «примноження» людського 
капіталу на структурний [1, с. 9].

Створення інтелектуального капіталу прохо-
дить чотири фази [2]: формування чіткої структури 
нематеріальних активів, що ґрунтується на відпо-
відних облікових даних; інвестування в розвиток 
людського капіталу (нарощування компетентності 
або управління знаннями); систематична трансфор-
мація людського капіталу в структурний, що забез-
печує набагато більший і стійкій потенціал прибутку 
для організації; вливання структурного капіталу із 
зовнішніх джерел, що забезпечує турбоефект у мак-
симізації інтелектуального капіталу, який пов’язаний 
із спільним використанням та орендою нематеріаль-
ного і структурного капіталу. 

Для розкриття сутності інтелектуального капі-
талу, використовують підхід різниць, відповідно до 
якого інтелектуальний капітал визначається як різ-
ниця між ринковою вартістю організації і її оцінкою 
за даними балансу.

Як показник ефективності застосування інте-
лектуального капіталу використовується коефіцієнт 
Тобіна, який визначається як відношення ринкової 
вартості активу до його балансової вартості. Якщо 
коефіцієнт Тобіна дуже високий, компанія отримує 
великі прибутки від використання цього виду акти-
вів, що свідчить про ефективне використання інте-
лектуального капіталу.

В компаніях-лідерах, орієнтованих на знання рин-
кова вартість перевищує балансову більш ніж в 2 рази 
[3]. Така різниця пояснюється, перш за все, тим що 
компанії приділяють головну увагу розвитку люд-
ського капіталу (комплексу навичок, знань, вмінь, 
досвіду), задіяному у створені продукту та розвитку 
нематеріальних активів таких як програмне забезпе-
чення, бази даних, списків клієнтів, патентів, також 
загальної репутації компанії та інших, що не відобра-
жаються в структурі балансу. Значне збільшення цін 
на компанії «нової економіки» зумовило відмінності 

між суб’єктивними оцінками вартості компаній та 
балансовими показниками вартості їх активів.

В Україні ситуація з використанням інтелектуаль-
ного потенціалу є на даний час незадовільною вна-
слідок його неефективного використання [4]:

з 1000 патентів, зареєстрованих в Україні, у 
виробництві використовується тільки 5-6% (у Фін-
ляндії реалізується 30% патентів);

у розвинених країнах до виробничих процесів 
залучено до 80% учених, в Україні – близько 1%. 

Ключовим елементом у стратегії інноваційного 
розвитку підприємства є концепція «ланцюга вар-
тості» (цінності). Реалізація інноваційного потенці-
алу підприємства передбачає необхідність не тільки 
їх безпосереднього використання у виробничому 
процесі, але й активного продажу розроблених інно-
вацій на ринку у вигляді оплати послуг працівників-
носіїв відповідного ноу-хау; виконання замовлень на 
підрядні НДДКР; надання інжинірингово-консуль-
тативних послуг; продажу навчальних послуг, які 
передбачають навчання персоналу замовника через 
надання знання і навиків щодо втілення нових тех-
нологій, організацію стажування на новій технології 
на діючих виробництвах. Наявність значної кількості 
інновацій в умовах швидко змінюваного світового 
ринку дає підстави стверджувати про необхідність 
управління потоком інновацій 

Українські підприємства дуже відстали від іно-
земних компаній у сфері управління та комерціаліза-
ції інтелектуальної власності (ІВ). Внаслідок цього 
гальмується розвиток високотехнологічних галузей 
країни. Такі висновки зробила Держслужба з питань 
ІВ в опублікованому в п’ятницю у проекті національ-
ної стратегії до 2020 р. в цій сфері. Частка нематері-
альних активів у собівартості української продукції 
рідко перевищує 0,5-1,5%, що майже в 10-15 разів 
менше в порівнянні з провідними в економічному 
відношенні країнами [5].

На відміну від розвинених країн більшість 
вітчизняних підприємств слабко орієнтовані на 
менеджмент інтелектуальної власності (знань, 
інновацій, інформації). Існує недооцінка ролі інте-
лектуального капіталу у процесі забезпечення роз-
витку підприємства. 

Таблиця 1
Чинники, що генерують нематеріальні активи

Генеруючі нематеріальні 
активи Фінансові індикатори формування Нефінансові індикатори 

формування

Людський капітал
Витрати на освіту і розвиток
Витрати на оплату праці
Витрати на найм

Кількість співробітників
Вікова структура
Рівень освіти
Рівень заробітної плати

Внутрішня структура
Витрати на інформаційні технології
Витрати на соціальну відповідальність
Витрати на TQM

Плинність персоналу
Кількість комп’ютерів/ працівників
Постійний/змінний персонал

Зовнішня структура 
Витрати на маркетинг
Витрати на підтримку відносин з 
партнерами
Мережеві витрати

База клієнтів 
База постачальників
Рівень задоволення клієнтів
Рейтинг роботодавців

Джерело: [складено на основі 6]
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У результаті в Україні підприємства втрачають 
можливості власного розвитку внаслідок недолу-
гої політики, зорієнтованої на вирішення поточних 
завдань на шкоду перспективним завданням розви-
тку. Важливо забезпечити масштабне генерування 
нематеріальних активів для створення умов успіш-
ного розвитку підприємства (табл. 1).

Проте не слід применшувати небезпеку маніпу-
лювання даними у фінансовій звітності підприємств 
з метою отримання неправомірних вигод окремими 
суб’єктами господарювання. О. Мних застерігає від 
необдуманого захоплення заходами штучного стиму-
лювання споживчого попиту і опціонними моделями 
ціноутворення. Відірваність цілей управління еконо-
мікою від проблем забезпечення якості економічного 
зростання призводить до істотного нагромадження фік-
тивного капіталу. Заощадження не трансформуються в 
інвестиції у реальну економіку і в нематеріальні активи 
(НМА), а спрямовуються на спекуляції [7].

Головною перешкодою, що позбавляє підпри-
ємства економічної зацікавленості у постановці 
прав на результати науково-технічної діяльності на 
баланс як нематеріальних активів, є необхідність 
сплати податку на прибуток з їх ринкової вартості, 
отриманої в результаті проведення незалежної 
оцінки. Переважна частина подібних комерційно 
значущих результатів охороняється в режимі комер-
ційної таємниці. Облік прав на результати науково-
технічної діяльності, які належать підприємству у 
складі нематеріальних активів може істотно підви-
щити його ринкову вартість, що сприяє активізації 
інноваційної діяльності, залучення інвестицій і під-
вищення конкурентоспроможності підприємства. 

Капіталізація інтелектуального капіталу у формі 
нематеріальних активів носить пов’язана із зна-
чними витратами часу з моменту виникнення витрат. 
Тому важливо забезпечити перехід на концепцію 
управління, орієнтованого на максимізацію ринкової 
вартості підприємства. 

Для успішного управління вартістю підприєм-
ства важливе розуміння того, які саме параметри 
діяльності фактично визначають вартість бізнесу. 
Традиційно лише фінансові показники вважаються 
чинниками вартості, але це не дає можливості гли-
бокого розгляду процесів утворення вартості. Вирі-
шення даної проблеми може ґрунтуватися на вико-

ристанні збалансованої системи показників (BSC), 
яка є сучасним методом стратегічного управління та 
відповідає бажанням менеджменту знайти зважений 
набір монетарних і немонетарних показників для 
цілей управління компанією. При цьому важливо 
встановити взаємозв’язок показників у грошовому 
виразі з операційними вимірниками таких аспектів 
діяльності підприємства, як задоволеність клієнта, 
внутрішні господарські процеси, інноваційна актив-
ність, заходи щодо поліпшення фінансових резуль-
татів. Застосування концепції управління вартістю 
(VBM) в Україні стримує недостатній розвиток 
фондового ринку, необхідність здійснення підпри-
ємствами переходу від традиційних форм звітності 
до управлінських, а також використання аналітич-
них моделей для розрахунків показника економічної 
доданої вартості EVA. 

Важливо, щоб пропозиції, сформовані ціннісним 
ланцюжком компанії, відповідали ціннісним запи-
там споживачів, що передбачає їх участь у проце-
сах формування цінності. Це веде до трансформації 
підходів до творення цінностей на основі процесу 
спільного взаємоузгодженого сприйняття іннова-
цій компаніями і споживачами (табл. 2). Реалізація 
даних підходів повинна відбуватися шляхом актив-
ного використання таких інструментів як краудсор-
синг, краудфандинг та краудінвестинг.

До основних шляхів підвищення вартості бізнесу 
часто відносять: підвищення прибутковості діяль-
ності; повторне укладання високодохідних угод з 
партнерами; створення простих і зрозумілих бізнес-
процесів і процедур; утримання на роботі ключових 
співробітників; чітке диференціювання продуктів та 
сервісних послуг; постійне удосконалення бізнесу [8].

Успішність застосування інноваційної моделі 
розвитку національних економік пов’язані з діяль-
ністю інвестиційних посередників, найактивнішими 
серед яких є венчурні фонди та мережі бізнес-анге-
лів. Процес залучення венчурного капіталу має свої 
особливості в різних країнах. Основні відмінності 
полягають у наступному [10]:

– в Європі венчурні інвестиції йдуть переважно у 
розвинені сектори промисловості, а у США інвесту-
ють капітал у нові технології;

– європейські венчурні фонди є більш диверсифі-
кованими порівняно з американськими;

Таблиця 2 
Трансформація підходів до творення ринкових цінностей 

Етапи, 
напрями

Суб’єкт творення, основні 
ланки процесу Сутність процесів Особливості збуту 

Передумови Творить компанія
Спільне творення

Продукти й послуги
Спільне творення 

Орієнтація на ринок
Орієнтація на споживача

Напрями роз-
витку

Цінність та якість продукту
Якість взаємодії при формуванні 

цінності

Технологічні, продуктові  
та процесні інновації

Оновлення середовища вза-
ємодії сторін

Управління збутом продукції
Управління мережею спіль-

ного досвіду

Результати
Привласнення доданої вартості
Взаємовигідний розподіл цін-

ностей 
Диференціація продуктів
Нестандартна взаємодія

Формування замовлень
Індивідуалізація взаємодії

Джерело: [складено автором на основі 9, с. 14-15]
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– у США венчурні інвестори здійснюють вкла-
дення в start-up компанії, в Європі надають перевагу 
менш ризиковим інвестиціям;

- співвідношення венчурного капіталу й прямих 
інвестицій у Західній Європі – 1:1, тоді як у США 
дане відношення близьке до 1:5;

– головними інституціональними інвесторами 
європейського венчурного капіталу (за винятком 
Великої Британії та Польщі) є банки, у США – це 
страхові компанії, пенсійні фонди та приватні особи.

Венчурні підприємства здатні оперативно 
розв’язувати проблеми розробки та доведення ново-
введень до стадії промислового зразка. У той же час 
ринок венчурного капіталу в Україні становить при-
близно 400 млн. дол. (при потенційному обсязі до 
800 млрд. дол.) і нараховує не більше десятка пра-
цюючих на ньому компаній, серед яких Western NIS 
Enterprise Fund (капітал 150 млн. дол.), SigmaBleyzer 
(капітал 100 млн. дол.), Фонд прямих інвестицій 
«Україна» (інвестував 22,5 млн. дол.) [11, с. 91].

Організаційною формою консолідації зусиль заці-
кавлених сторін задля отримання ними конкурент-
них переваг на ринку є кластери. Кластерні моделі 
організації взаємодії учасників науково-технічної та 
економічної діяльності дозволяють спільними зусил-
лями на основі взаємної довіри сторін формувати 
сучасні бази знань для їх ефективного використання 
з метою задоволення суспільних інтересів, практично 
не обмежених галузевими чи територіальними рам-
ками. Однією з основних причин успіху кластерів є 
ліквідація багатьох обмежень на розвиток за рахунок 
безперешкодного трансферу знань і формування еле-

ментів нової інноваційної культури. Успішні клас-
тери забезпечують свій розвиток на основі механізму 
«потрійної спіралі» (Triple Helix) у ході взаємодії біз-
несу, влади і науки. Управління даною спіраллю здій-
снюється через механізм регіонального партнерства з 
метою економічного розвитку, що базується на іннова-
ціях. Науково-дослідницькі кластери (research-driven 
clusters) повинні включати такі основні елементи 
«потрійної спіралі»: юридичні особи, що здійснюють 
дослідження (університети, дослідницькі організа-
ції, центри комерціалізації досліджень і розробок); 
комерційні організації чи їх локальні об’єднання; 
органи влади різних рівнів (місцеві і регіональні 
органи управління, агенції регіонального розвитку); 
спеціалізовані структури, зокрема, центри трансферу 
технологій, торгово-промислові палати, фінансові 
установи (банки, страхові компанії), консалтингові 
компанії, які спеціалізуються у науково-дослідниць-
кій сфері діяльності.

Висновки. У результаті здійснених досліджень 
виявлено, що роль інтелектуального капіталу в інно-
ваційній діяльності вітчизняних підприємств є сут-
тєво заниженою. Для виправлення ситуації важливо 
намітити комплекс заходів, які сприятимуть зміні 
відношення до даної проблематики з боку держави, 
науки і бізнесу. У подальших дослідженнях важливо 
розробити конкретні механізми реалізації запропо-
нованих підходів щодо налагодження продуктивної 
взаємодії учасників інноваційного процесу та залу-
чення інвестицій у процеси реалізації перспектив-
них проектів розвитку у першу чергу високотехно-
логічних підприємств.
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА  
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Довбенко В.И.
кандидат экономических наук, доцент,
Национальный университет «Львовская политехника»

Рассмотрены роль интеллектуального капитала в процессе инновационного развития предприятий. Раскрыто 
связь между потенциалом нематериальных активов и возможностями инновационного развития предприятия. 
Особое внимание обращено на вопросы активного взаимодействия партнеров в процессе создания новых кон-
курентоспособных продуктов. Предложены новые подходы по обеспечению успешной коммерциализации 
результатов научных разработок.
Ключевые слова: инновационное развитие, эффективность инвестиций в инновации, венчурный капитал, 
взаимодействие участников инновационного процесса.

THE ROLE OF INTELLECTUAL CAPITAL  
IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE

Dovbenko V.I.
Ph.D. in Еconomics,
Lviv Polytechnic National University

The role of intellectual capital in the process of innovative development of enterprise is considered. It is reveals the 
link between intangible assets and opportunities of innovative development of enterprise. Special attention is paid 
at the issues of active interaction between partners in the process of creation the new competitive products New 
approaches to ensure the successful commercialization of scientific research are proposed. 
Keywords: innovative development, the effectiveness of investments in innovation, venture capital, the interaction of 
participants in the innovation process.
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Постановка проблеми. Визначення рівня еко-
номічного розвитку машинобудівних підприємств є 
однією з ключових задач під час формування про-
грами розвитку держави з трансформаційною еконо-
мікою. Впровадження інструментарію підвищення 
рівня економічного розвитку неможливе без адекват-
ної оцінки цього рівня. Також, варто наголосити, що 
оцінку рівня економічного розвитку необхідно про-
водити у динаміці через те, що зовнішні умови функ-
ціонування підприємств є нестабільними та знахо-
дяться у стані постійних змін. Тому, мета поточного 
дослідження є актуальною для України та може бути 
використана при побудові бізнес – аналітичних огля-
дів та рейтингів реального сектору економіки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Серед вітчизняних науковців проблемами класте-
ризації підприємств займалися Маркіна І.А., Соко-
лова Л.В., Верясова Г.М, Соколов О.Є., Тирінов А.В., 
Клебанова Т.С., Гурьянова Л.С., Трунова Т.Н., Смир-
нова А.Ю. Серед зарубіжних авторів варто відзна-
чити таких вчених, як Суслов В.О., Халафян А.А., 
Синк С.Д., Хейне П., Teece D.J. Як можна побачити, 
кластерний аналіз є доволі розповсюдженим інстру-
ментом аналізу даних, проте, незважаючи на досить 
велику кількість публікацій та наукових праць зали-
шається проблемним питання обробки показників, 
тобто скорочення їх кількості для подальшої інтер-
претації отриманих результатів. 

Мета дослідження: проведення кластерного 
аналізу 16 машинобудівних підприємств Хар-
ківської області за 11 показниками економічного 
розвитку в динаміці за 3 роки з метою виявлення 
реального стану машинобудівної галузі та форму-

вання науково-практичної бази для впровадження 
інструментарію управління економічним розви-
тком, який буде відповідати певному стану показ-
ників-репрезентантів.

Виклад основного матеріалу. Для створення 
набору показників економічного розвитку авторами 
було проведено аналіз літературних джерел у галузі 
економічного аналізу та економічної діагностики під-
приємств, корпоративного та стратегічного управ-
ління. Для цього був використаний метод «ділового 
екрану», який дозволив виявити найбільш поширені у 
науковому суспільстві показники, які характеризують 
рівень економічного розвитку підприємства.

Для подальшої роботи авторами був сформова-
ний список машинобудівнихпідприємств Харків-
ської області для проведення кластерного аналізу. До 
цього списку увійшли 16 найкрупніших за обсягом 
основних засобів, які подано у табл. 1 за убуваннями 
середнього значення основних фондів. На думку 
авторів, підприємства, які найбільш точно відобра-
жають стан машинобудівної галузі, є крупні підпри-
ємства з великою кількістю основних фондів.

Наступним етапом є розрахунок обраних показ-
ників за 3 роки на зазначених вище підприємствах. 
Формули розрахунку показників приведені в табл. 3.

Наступним кроком буде розрахунок обраних 
показників у динаміці за 3 роки, які приведені у 
табл. 4, 5 та 6. Отримані значення показників слід 
привести до єдиної шкали через неоднорідність цих 
значень. Для цього авторами була використана фор-
мула 1 – Стандартизація показників.

                                 (1)

УДК 338.1

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ 
ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ 

Доронін С.А.
аспірант
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця
Соловйова К.С.
аспірант
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

У статті авторами проведено аналіз підприємств машинобудівної галузі Харківського регіону з 
метою виявлення рівня їх економічного розвитку за три роки (2013-2015 рр.). Для цього були вико-
ристані методи «ділового екрану» (для формування набору показників економічного розвитку), 
метод «центрів тяжіння» (для визначення найбільш типових показників), кластерний аналіз за мето-
дом «повного зв’язку» (для розбиття сукупності підприємств на кластери за схожими значеннями 
показників), метод таксонометричного аналізу (для побудови рейтингу підприємств за рівнем еконо-
мічного розвитку) та метод «дерева класифікацій» (для визначення ключових показників, за якими 
відбувалася кластеризація). Таким чином, авторами була відображена динаміка рівню економічного 
розвитку 16 найкрупніших машинобудівних підприємств Харківського регіону та рух підприємств 
між кластерами з різним рівнем.
Ключові слова: таксонометричний аналіз, кластеризація, міграція підприємств, економічний розви-
ток, метод центру тяжіння, дерево класифікації. 
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За думкою авторів інтерпретація результатів 
кластерного аналізу на великій кількості показни-
ків є проблематичною. Для підвищення наочності 
було застосовано редукційний економіко-матема-
тичний метод центрів тяжіння. В результаті були 
отримані репрезентанти кожної групи показників 
економічного розвитку, які розраховувалися на 

основі середнього значення кожного показника 
за 3 роки з метою формування однакового набору 
репрезентантів для кожного року: коефіцієнт 
загальної ліквідності, коефіцієнт співвідношення 
дебіторської та кредиторської заборгованостей, 
коефіцієнт левериджу та коефіцієнт рентабель-
ності власного капіталу. 

Таблиця 1
Формування набору показників економічного розвитку методом ділового екрану

Література 1 2 3 4 5 6 7
Аналіз показ-
ників ліквід-
ності

1. Коефіцієнт загальної ліквідності + - - + + + +
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності + - + + + - +
3. Коефіцієнт швидкої ліквідності + + - + + + +

Аналіз ділової 
активності

4. Коефіцієнт оборотності активів + + - + - - +
5. Коефіцієнт оборотності власного капіталу + - - + - + +
6. Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгова-
ності + - - - + - -

Аналіз фінан-
сової стійкості

7. Коефіцієнт фінансового левериджу + - + + + - -
8. Коефіцієнт маневреності власного капіталу + - + + + + +

Аналіз рента-
бельності

9. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу + + + + - - +
10. Коефіцієнт рентабельності реалізації продукції + + + - - + +
11. Коефіцієнт рентабельності основної діяльності + - + + - + +

Умовні позначення: 
1. Шеремет А.Д., Баканов М.І. Теория экономического анализа. Учебник. – М. Финансы и статистика, 2001.
2. Пономаренко В.С., Ястремська Є.Н., Луцковський В.М., Кушнар С.Л., Ріпка Д.О., Бєлікова Н.В. Корпоративное управление 
машиностроительным предприятием: проблемы, пути решения. Монография. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2006.
3. Мороз О.В., Карачина Н.П., Халімон Т.М. Корпоративне управління на підприємствах України. Монографія. – Вінниця: 
Універсум, 2007.
4. Афанасьєв М.В., Білоконенко Г.В. Економічна діагностика. Навчально-методичний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007.
5. Коваленко М.А., Нагорна І.І., Радванська Н. В. Економічна безпека корпоративного підприємства. Навчальний посібник. – 
Херсон: Олді-плюс, 2009.
6. Дикань В.Л., Назаренко І.Л. Комплексна методика визначення рівня економічної безпеки, оцінки ризиків та ймовірності 
банкрутства підприємств. Монографія. – Х.: УкрДАЗТ, 2010.
7. Отенко В.І. Стратегічний вибір підприємства та його реалізація. Монографія. – Х.: ФОП Павленко О.Г., ВД «Інжек», 2010.

Таблиця 2
Ранжування обраних підприємством за середнім розміром основних фондів
№ Назва підприємства 2013 2014 2015 Середнє значення
1 ПАТ «Харківський підшипниковий завод» 848822 1439598 1329531 1205983,66
2 ПАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе» 337048 363034 793388 497823,33
3 ПАТ «Турбоатом» 353874 486358 496590 445607,33
4 ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шах-

таря»
206031 185096 274610 221912,33

5 ПрАТ «Вовчанський агрегатний завод» 202885 249289 249707 233960,33
6 ПАТ «ФЕД» 158806 169254 221019 183026,33
7 ПАТ «Завод Фрунзе» 158018 147900 146328 150748,66
8 ПАТ «ХАРКІВХОЛОДМАШ» 51156 50281 49332 50256,33
9 ПАТ «Харківський верстатобудівний завод» 27159 23696 22547 24467,33
10 ПАТ «Харківський електротехнічний завод «УКРЕЛЕК-

ТРОМАШ»
17198 17800 17326 17441,33

11 ПАТ «Електромашина» 18168 20059 16757 18328
12 ПАТ «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних 

вимірювань»
17091 16086 12527 15234,66

13 ПрАТ «Харківський завод транспортного устаткування» 10144 10396 9642 10060,66
14 ПрАТ «ХАРКІВПРОДМАШ» 4821 5393 8111 6108,33
15 ПрАТ «Харківський електротехнічний завод 

«ТРАНСЗВ’ЯЗОК»
6349 6140 5563 6017,33

16 ПАТ «Дослідний електромонтажний завод» 4334 4295 4121 4250
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Далі було проведено кластерний аналіз за даними 
показниками за допомогою програмного продукту 
Statistica Portable 10. Результати у вигляді вертикаль-
них діаграм на рис. 1-3.

Машинобудівні підприємства Харківського регі-
ону були розділені авторами на 3 кластери, які можна 

інтерпретувати за допомогою рейтингування з вико-
ристанням таксономічного показника розвитку. 

Як можна побачити з табл. 7, підприємства роз-
поділяються за рівнем економічного розвитку на 3 
кластери. У першому кластері підприємства посіли 
перші 5 місць у рейтингу економічного розвитку 

Таблиця 3
Умовні позначення та зміст обраних коефіцієнтів

Коефіцієнт Зміст коефіцієнту Скорочення

1. Коефіцієнт загальної ліквідності Співвідношення оборотних активів до поточних 
зобов’язань. КЗЛ

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Співвідношення грошей та їх еквівалентів до поточ-
них зобов’язань. КАЛ

3. Коефіцієнт швидкої ліквідності Відношення оборотних активів зменшені КШЛ

4. Коефіцієнт оборотності активів Співвідношення чистого доходу від реалізації продук-
ціі до балансу активу КОА

5. Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу

Відношення чистого доходу від реалізації продукції до 
середньорічного розміру власного капіталу КОВК

6. Коефіцієнт співвідношення дебітор-
ської та кредиторської заборгованості 

Співвідношення дебіторської та кредиторської забор-
гованості КСДКЗ

7. Коефіцієнт фінансового левериджу Відношення суми довгострокових та поточних 
зобов’язань до власного капіталу ЛЕВ

8. Коефіцієнт маневреності власного 
капіталу

Відношення суми власного капіталу та довгостроко-
вих зобов’язань за мінусом необоротних активів до 
власного капіталу

КМВК

9. Коефіцієнт рентабельності власного 
капіталу

Співвідношення чистого прибутку та середньорічного 
розміру власного капіталу КРВК

10. Коефіцієнт рентабельності реалізації 
продукції

Відношення чистого прибутку та чистого доходу від 
реалізації продукції КРРП

11. Коефіцієнт рентабельності основної 
діяльності

Співвідношення чистого доходу від реалізації продук-
ції до собівартості виробленої продукції КРВП

Таблиця 4
Значення показників економічного розвитку за 2013 рік

Назва підприємства К
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ПАТ «Харківський підшипниковий завод» 1,03 0,01 0,67 0,33 1,13 1,31 3,41 0,05 -0,40 -0,36 0,99
ПАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе» 0,71 0,00 0,39 0,75 0,00 1,81 0,00 0,43 0,00 -0,23 1,03
ПАТ «Турбоатом» 2,00 0,51 0,99 0,50 0,91 0,41 0,72 0,72 0,31 0,33 1,81
ПАТ «Харківський машинобудівний завод 
«Світло шахтаря» 4,45 0,01 3,76 0,66 0,84 3,33 0,25 0,71 0,11 0,13 1,39

ПрАТ «Вовчанський агрегатний завод» 8,41 2,39 3,86 0,42 0,95 1,54 0,12 0,25 0,16 0,17 1,63
ПАТ «ФЕД» 0,76 0,02 0,27 1,07 3,01 0,23 1,79 -0,40 0,10 0,03 1,16
ПАТ «Завод Фрунзе» 2,86 0,19 1,00 1,68 2,15 1,19 0,25 0,28 0,05 0,02 1,18
ПАТ «ХАРКІВХОЛОДМАШ» 0,95 0,01 0,48 0,38 1,95 0,50 4,05 -0,10 0,14 0,07 1,28
ПАТ «Харківський верстатобудівний завод» 1,16 0,01 0,59 0,24 1,75 0,69 5,73 0,67 0,14 0,08 1,27
ПАТ «Харківський електротехнічний завод 
«УКРЕЛЕКТРОМАШ» 0,42 0,00 0,23 0,73 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 -0,09 1,04

ПАТ «Електромашина» 1,85 0,17 1,51 2,03 5,21 1,85 1,54 0,89 0,26 0,05 1,49
ПАТ «АТ Науково-дослідний інститут раді-
отехнічних вимірювань» 1,31 0,00 0,26 0,23 0,41 0,25 1,12 0,35 -0,19 -0,46 1,14

ПрАТ «Харківський завод транспортного 
устаткування» 0,72 0,00 0,30 0,99 11,52 0,52 9,07 -2,50 0,05 0,00 1,10

ПрАТ «ХАРКІВПРОДМАШ» 4,56 0,04 3,71 1,94 2,45 7,47 0,18 0,65 0,24 0,10 1,28
ПрАТ «Харківський електротехнічний завод 
«ТРАНСЗВ’ЯЗОК» 2,83 0,31 0,64 1,02 1,27 0,40 0,24 0,43 0,00 0,00 1,43

ПАТ «Дослідний електромонтажний завод» 6,29 1,43 3,99 1,66 1,93 6,08 0,09 0,46 -0,07 -0,04 1,36
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Таблиця 5
Значення показників економічного розвитку за 2014 рік

Назва підприємства К
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ПАТ «Харківський підшипниковий завод» 0,45 0,02 0,62 0,18 1,36 1,13 15,9 -4,76 -3,33 -2,44 1,06
ПАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе» 0,43 0,01 0,25 0,97 0,00 0,13 3,54 -1,80 0,00 0,67 1,08
ПАТ «Турбоатом» 2,62 0,68 0,48 0,48 0,78 0,41 0,56 0,80 0,27 0,35 1,51
ПАТ «Харківський машинобудівний завод 
«Світло шахтаря» 3,03 0,02 0,86 0,52 0,69 3,55 0,39 0,74 0,11 0,16 1,33

ПрАТ «Вовчанський агрегатний завод» 13,28 4,50 0,52 0,40 0,77 2,36 0,06 0,28 0,23 0,30 1,93
ПАТ «ФЕД» 0,77 0,02 0,27 1,31 3,81 0,17 2,00 -0,40 0,01 0,00 1,32
ПАТ «Завод Фрунзе» 4,33 0,89 0,53 1,38 1,69 2,19 0,20 0,43 0,11 0,07 1,25
ПАТ «ХАРКІВХОЛОДМАШ» 1,03 0,03 0,35 0,49 2,36 0,32 3,61 0,04 0,08 0,03 1,38
ПАТ «Харківський верстатобудівний 
завод» 1,05 0,01 0,49 0,05 0,44 0,58 9,43 0,36 -0,51 -1,15 0,80

ПАТ «Харківський електротехнічний завод 
«УКРЕЛЕКТРОМАШ» 0,46 0,00 0,60 0,62 -3,03 0,25 -5,63 2,80 0,44 -0,15 1,19

ПАТ «Електромашина» 0,84 0,09 0,65 2,44 7,17 1,77 2,81 -0,45 -0,80 -0,11 1,57
ПАТ «АТ Науково-дослідний інститут 
радіотехнічних вимірювань» 0,97 0,00 0,14 0,25 0,60 0,15 2,03 -0,06 -0,54 -0,90 0,88

ПрАТ «Харківський завод транспортного 
устаткування» 0,84 0,00 0,36 0,48 5,75 0,36 12,8 -1,99 0,18 0,03 0,98

ПрАТ «ХАРКІВПРОДМАШ» 3,11 0,40 0,84 1,63 2,06 3,09 0,32 0,64 0,21 0,10 1,32
ПрАТ «Харківський електротехнічний 
завод «ТРАНСЗВ’ЯЗОК» 2,21 0,03 0,19 0,69 0,89 0,46 0,33 0,40 0,00 0,00 1,32

ПАТ «Дослідний електромонтажний 
завод» 7,94 0,12 0,35 1,59 1,73 3,42 0,08 0,46 -0,01 -0,01 1,48

Таблиця 6
Значення показників економічного розвитку за 2015 рік

Назва підприємства К
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ПАТ «Харківський підшипниковий 
завод» 0,55 0,01 0,53 0,17 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,16 1,10

ПАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе» 0,23 0,00 0,29 0,59 0,11 2,72 3,66 -2,16 -1,16 -0,42 0,89
ПАТ «Турбоатом» 4,21 2,17 0,62 0,61 0,36 0,85 0,28 0,72 0,51 0,61 2,20
ПАТ «Харківський машинобудівний 
завод «Світло шахтаря» 0,54 0,00 0,35 0,32 3,58 0,49 0,67 0,70 -0,05 -0,09 1,38

ПрАТ «Вовчанський агрегатний завод» 11,10 3,86 0,51 0,35 1,56 0,72 0,04 0,32 0,13 0,18 1,78
ПАТ «ФЕД» 0,69 0,06 0,30 1,22 0,13 3,86 2,26 -0,63 0,39 0,10 1,73
ПАТ «Завод Фрунзе» 4,21 1,00 0,56 1,32 1,81 1,60 0,21 0,54 0,16 0,10 1,31
ПАТ «ХАРКІВХОЛОДМАШ» 1,14 0,16 0,36 0,39 0,23 1,80 3,75 0,23 0,04 0,02 1,79
ПАТ «Харківський верстатобудівний 
завод» 1,24 0,00 0,45 0,05 0,64 0,50 9,16 1,49 -0,02 -0,05 1,00

ПАТ «Харківський електротехнічний 
завод «УКРЕЛЕКТРОМАШ» 0,63 0,01 0,66 0,80 0,38 -7,09 -16,18 5,43 -0,71 0,10 1,22

ПАТ «Електромашина» 1,06 0,03 0,66 2,80 0,86 8,23 1,27 0,07 0,27 0,03 1,51
ПАТ «АТ Науково-дослідний інститут 
радіотехнічних вимірювань» 0,88 0,00 0,17 0,00 0,16 0,01 3,18 -0,38 -0,31 -62,03 5,00

ПрАТ «Харківський завод транспортного 
устаткування» 0,90 0,09 0,36 0,98 0,32 10,42 7,60 -0,75 0,46 0,04 1,11

ПрАТ «ХАРКІВПРОДМАШ» 10,57 1,75 0,80 1,51 0,98 2,20 0,11 0,63 0,28 0,13 1,38
ПрАТ «Харківський електротехнічний 
завод «ТРАНСЗВ’ЯЗОК» 1,07 0,07 0,54 0,88 0,57 1,35 0,88 0,06 -0,51 -0,38 1,24

ПАТ «Дослідний електромонтажний 
завод» 7,75 0,44 0,49 1,61 6,90 1,73 0,06 0,44 -0,06 -0,03 1,40
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та характеризуються максимальними значеннями 
коефіцієнту загальної ліквідності та коефіцієнту 
співвідношення дебіторської та кредиторської 
заборгованості. Аналізуючи величину інтегральних 
показників, можна дійти висновку, що підприємства 
першого кластеру не досягли максимального зна-
чення інтегрального показника (1) через низькі зна-
чення показника левериджу, які знаходяться нижче 
нормативних значень. Однак, низькі значення кое-
фіцієнту левериджу пояснюються малою кількістю 
залучених кредитів.

Другий кластер можна охарактеризувати, за дум-
кою авторів, як той, що включає підприємства з низь-
ким рівнем економічного розвитку через низькі зна-
чення показників загальної ліквідності, коефіцієнту 

співвідношення дебіторської та кредиторської забор-
гованості та коефіцієнту рентабельності власного 
капіталу. Високі показники фінансового левериджу 
свідчать про те, що залучені кошти перебільшують 
розмір власних коштів підприємства. Тому занадто 
великі значення цього показника не є позитивними.

Третій кластер характеризується неузгодженістю 
та неоднорідністю значень показників. 

Кластерний аналіз машинобудівних підприємств 
Харківської області за рівнем економічного розвитку 
за 2014 рік має наступні результати: відбулася мігра-
ція підприємств. До першого кластеру з високим рів-
нем економічного розвитку мігрувало підприємство 
ПАТ «Завод Фрунзе». З другого кластеру до третього 
перемістилося 4 підприємства. У другому кластері 

Таблиця 7
Рейтингування підприємств за таксономічним показником розвитку у 2013 р.

Назва підприємства Таксономічний 
показник рівня ЕР Місце Кластер 

ПрАТ «ХАРКІВПРОДМАШ» 0,653763 1 1
ПАТ «Дослідний електромонтажний завод» 0,578277 2 1
ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» 0,541344 3 1
ПрАТ «Вовчанський агрегатний завод» 0,524406 4 1
ПАТ «Харківський верстатобудівний завод» 0,477617 5 2
ПАТ «Електромашина» 0,450352 6 3
ПрАТ «Харківський завод транспортногоустаткування» 0,447196 7 2
ПАТ «ХАРКІВХОЛОДМАШ» 0,399358 8 2
ПАТ «Завод Фрунзе» 0,343965 9 3
ПАТ «Турбоатом» 0,323377 10 3
ПрАТ «Харківський електротехнічний завод «ТРАНСЗВ’ЯЗОК» 0,266979 11 3
ПАТ «ФЕД» 0,2607 12 3
ПАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе» 0,217519 13 3
ПАТ «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» 0,108368 14 2
ПАТ «Харківський електротехнічний завод «УКРЕЛЕКТРОМАШ» 0,089218 15 3
ПАТ «Харківський підшипниковий завод» 0,071919 16 2

Таблиця 8
Рейтингування підприємств за таксономічним показником розвитку у 2013 р.

Назва підприємства Таксономічний 
показник рівня ЕР Місце Кластер 

ПрАТ «Вовчанський агрегатний завод» 0,744603 1 1
ПАТ «Дослідний електромонтажний завод» 0,699069 2 1
ПАТ «Завод Фрунзе» 0,559551 3 1
ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» 0,539863 4 1
ПрАТ «ХАРКІВПРОДМАШ» 0,53976 5 1
ПрАТ «Харківський завод транспортного устаткування» 0,472862 6 3
ПАТ «Харківський верстатобудівний завод» 0,449334 7 3
ПАТ «Електромашина» 0,392237 8 3
ПАТ «Турбоатом» 0,363885 9 3
ПАТ «ХАРКІВХОЛОДМАШ» 0,347045 10 3
ПрАТ «Харківський електротехнічний завод «ТРАНСЗВ’ЯЗОК» 0,337813 11 3
ПАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе» 0,288247 12 3
ПАТ «ФЕД» 0,275924 13 3
ПАТ «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» 0,259715 14 3
ПАТ «Харківський підшипниковий завод» 0,060552 15 2
ПАТ «Харківський електротехнічний завод «УКРЕЛЕКТРОМАШ» 0,025145 16 3
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залишилося 1 підприємство – ПАТ «Харківський 
підшипниковий завод», яке має найгірші показ-
ники серед аналізованих підприємств. У 2014 році у 
цього підприємства значно зріс показник левериджу 
(у 5 разів) та, у свою чергу, суттєво знизився коефіці-
єнт загальної ліквідності. Таким чином, третій клас-
тер став найбільшим та нараховує 10 підприємств, 
які відрізняються низькою загальною ліквідністю 
та низьким значенням коефіцієнту співвідношення 
дебіторської та кредиторської заборгованості.

Рис. 1. Дендрограма розподілу підприємств за 
рівнем економічного розвитку 2013 р.

У зв’язку з загостренням політичної та економіч-
ної кризи в Україні ситуація у машинобудівній галузі 
у 2015 році кардинально змінилася, що можна поба-
чити за рис. 3.

Як можна відмітити, лише одне підприємство 
потрапило до кластеру з високим рівнем економіч-
ного розвитку – ПАТ «Дослідний електромонтажний 
завод». До кластеру з найнижчим рівнем економіч-

ного розвитку мігрували 4 підприємства, які харак-
теризуються низьким коефіцієнтом загальної ліквід-
ності, співвідношення дебіторської та кредиторської 
заборгованостей та коефіцієнтом рентабельності 
власного капіталу. Усі інші підприємства увійшли до 
третього кластеру, який характеризується середнім 
рівнем економічного розвитку.

Рис. 2. Дендрограма розподілу підприємств за 
рівнем економічного розвитку у 2014 р.

Динаміку інтегрального показника економічного 
розвитку відображено на рис. 4. Наочність результа-
тів говорить про те, що у цілому машинобудівні під-
приємства Харківського регіону підвищили рівень 
економічного розвитку, незважаючи на несприятливі 
зовнішні умови. 

На думку авторів, варто виділити показники, за 
якими можна прогнозувати розгалуження за допомо-
гою побудови «дерев класифікації» у програмному 
забезпеченні See5. Результати обробки даних авто-
рами наведено у рис. 5-7.

Таблиця 9
Рейтингування підприємств за таксономічним показником розвитку у 2013 р.

Назва підприємства Таксономічний 
показник рівня ЕР Місце Кластер 

ПАТ «Дослідний електромонтажний завод» 0,879941 1 1
ПрАТ «Вовчанський агрегатний завод» 0,711136 2 3
ПрАТ «ХАРКІВПРОДМАШ» 0,674351 3 3
ПАТ «Завод Фрунзе» 0,655579 4 3
ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» 0,641795 5 3
ПАТ «Турбоатом» 0,548113 6 3
ПАТ «Харківський верстатобудівний завод» 0,520139 7 3
ПАТ «Електромашина» 0,510817 8 3
ПрАТ «Харківський завод транспортногоустаткування» 0,508571 9 3
ПАТ «ХАРКІВХОЛОДМАШ» 0,462525 10 3
ПАТ «ФЕД» 0,446556 11 3
ПАТ «Харківський підшипниковий завод» 0,438169 12 3
ПАТ «АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань» 0,390227 13 2
ПрАТ «Харківський електротехнічний завод «ТРАНСЗВ’ЯЗОК» 0,368557 14 2
ПАТ «ХТЗ ім. С. Орджонікідзе» 0,129534 15 2
Укрелектромаш 0 16 2
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Рис. 3. Дендрограма розподілу підприємств за 
рівнем економічного розвитку у 2015 р.
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Рис. 4. Динаміка таксономічного показника 
рівня розвитку за 2013-2015 роки

Тобто, вищезазначене програмне забезпечення 
дозволяє сформувати низку правил, за якими можна 
при аналізі інших підприємств машинобудівної галузі, 
які не увійшли у поточну вибірку, сказати, до якого 
кластеру вони потрапляють. При цьому варто відзна-
чити, що помилка цього розподілу складає 6,3%.

1 – 16

КЗЛ
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(4,5,14,16)ЛЕВ

≤ 2,86 >2,86

3 кластер
(2,3,6,7,10,11,15)

2 кластер 
(1,8,9, 12, 13)

> 1,79≤ 1,79

Рис. 5. Дерево класифікації, 2013 рік

Помилково до 2 кластеру потрапило підприєм-
ство за номером 12 (ПАТ «АТ Науково-дослідний 
інститут радіотехнічних вимірювань»), тому що 
значення коефіцієнту фінансового левериджу є мен-
шим, ніж 1,79.

За результатами кластерного аналізу підпри-
ємство з номером 1 (ПАТ «Харківський підшипни-
ковий завод») потрапило до 2 кластеру, але під час 
перевірки системою обробки даних See5, його треба 
віднести до 3 кластеру. 

1 – 16

КСД

1 кластер
(4,5,7,14,16)

≤ 1,77 > 1,77

3 кластер
(1,2,3,6,9,10,11,12,15)

Рис. 6. Дерево класифікації, 2014 рік
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(1,3,4, 5,6,7, 8, 9, 11,13,14)

≤ - 0,06 > - 0,06

2 кластер
(2, 10, 12, 15)

Рис. 7. Дерево класифікації, 2015 рік

Підприємство під номером 16 (ПАТ «Дослідний 
електромонтажний завод») потрапило у кластер з 
найбільш високими показниками економічного роз-
витку, але під час проведення дослідження за допо-
могою програмного забезпечення See5 було визна-
чено, що це підприємство за значенням показників 
відноситься до 2 кластеру з найбільш низькими зна-
ченнями показників економічного розвитку. 

Висновки. Авторами був проведений кластер-
ний аналіз 16 найкрупніших машинобудівних під-
приємств Харківської області за 11 показниками 
економічного розвитку в динаміці за 3 роки. Також 
у поточному дослідженні було виявлено реальний 
стан машинобудівної галузі та сформована науково-
практична база для впровадження інструментарію 
управління економічним розвитком, який відповідає 
визначеному стану показників-репрезентантів.

Результати проведеного аналізу демонструють 
наявність проблем у машинобудівній галузі Харків-
ського регіону, а саме міграція підприємств з клас-
теру з найвищими показниками економічного роз-
витку до кластеру з найгіршими показниками. На 
думку авторів, метод «центрів тяжіння» дозволяє 
суттєво зменшити кількість показників економічного 
розвитку, виділяючи найбільш типові показники для 
полегшення інтерпретації результатів кластерного 
аналізу. Таксонометричний аналіз є інструментом 
узагальнення та під час прийняття управлінських 
рішень дозволяє побачити повну, але не переванта-
жену показниками, картину рівня економічного роз-
витку підприємства.

Також, варто зробити акцент на тому, що про-
ведене дослідження базується на неповній вибірці, 
але завдяки методу «дерев класифікації» були виве-
дені правила, які дозволять у подальшому прово-
дити класифікацію інших підприємств за такими ж 
принципами. 
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Подальші наукові праці у цьому напрямі можуть 
приділяти увагу оптимізації набору первинних 

показників за допомогою методу «ділового екрану» і 
розширення кількості аналізованих підприємств.

Література:
1. Шеремет А.Д., Баканов М.І. Теория экономического анализа // Учебник. – М. Финансы и статистика, 2001. – С. 130-150.
2. Пономаренко В.С., Ястремська Є.Н., Луцковський В.М., Кушнар С.Л., Ріпка Д.О., Бєлікова Н.В. Корпоративное управление 

машиностроительным предприятием: проблемы, пути решения // Монография. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2006. – 151 с. 
3. Мороз О.В., Карачина Н.П., Халімон Т.М. Корпоративне управління на підприємствах України // Монографія. – Вінниця: Уні-

версум, 2007. – С. 89-100.
4. Афанасьєв М.В., Білоконенко Г.В. Економічна діагностика // Навчально-методичний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 

С. 179-193. 
5. Коваленко М.А., Нагорна І.І., Радванська Н.В. Економічна безпека корпоративного підприємства // Навчальний посібник. – 

Херсон: Олді-плюс, 2009. – С. 135-140.
6. Дикань В.Л., Назаренко І.Л. Комплексна методика визначення рівня економічної безпеки, оцінки ризиків та ймовірності бан-

крутства підприємств // Монографія. – Х.: УкрДАЗТ, 2010. – С. 78-90. 
7. Отенко В.І. Стратегічний вибір підприємства та його реалізація // Монографія. – Х.: ФОП Павленко О.Г., ВД «Інжек»,  

2010. – 300 с. 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА

Доронин С.А.
аспирант
Харьковского национального университета
имени Семена Кузнеца
Соловьёва К.С.
аспирант
Харьковского национального университета
имени Семена Кузнеца

В статье авторами проведен анализ предприятий машиностроительной отрасли Харьковского региона с целью 
выявления уровня их экономического развития за три года (2013-2015 гг.). Для этого были использованы метод 
«делового экрана» (для формирования набора показателей экономического развития), метод «центров тяжести» 
(для определения наиболее типичных показателей), кластерный анализ по методу «полного связи» (для разбие-
ния совокупности предприятий на кластеры со сходными значениями показателей), метод таксонометрического 
анализа (для построения рейтинга предприятий по уровню экономического развития), метод «деревьев класси-
фикаций» (для определения ключевых показателей, по которым произошло разбиение на кластеры). Таким обра-
зом, авторами была отражена динамика уровня экономического развития 16 крупнейших машиностроительных 
предприятий Харьковского региона и движение предприятий между кластерами с разным уровнем.
Ключевые слова: таксонометрический анализ, кластеризация, миграция предприятий, экономическое раз-
витие, метод центра тяжести, дерево классификации. 
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The article analyzes the machine-building industry enterprises of Kharkiv region to identify their level of economic 
development for three years (2013-2015). To achieve the aim of the articlethe authors have used such tools:method 
of the business screen (to form a set of indicators of economic development), centers of gravity method (to determine 
the most common indicators), method of complete-linkage clustering (to split enterprises into clusters for similar 
values of indicators), method of the taxonometric analysis (for construction companies ranking in terms of economic 
development), method of classification tree (to determined the key indicators of clusterization) Thus, the authors have 
reflected the dynamics of economic development of the 16 largest machine-building enterprises of Kharkov region 
and revealed the traffic of enterprises between clusters with different levels of development.
Keywords: taxonometric analysis, clusterization, migration of enterprises, economic development, method for the 
center of gravity, classification tree.
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НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
В КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
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Метою статті є визначення комплексу основних стратегічних підходів та засобів, спрямованих на 
забезпечення ефективної комерційної діяльності підприємств в ринкових умовах. Розглянуто основні 
напрямки стратегічного планування як складової стратегічного управління. Приділено увагу чинни-
кам, що привели до зростання значення стратегічного управління й необхідності його використання 
в практичній діяльності вітчизняних організацій. В статті проаналізовані чинники впливу на комер-
ційну діяльність підприємств, розглянуто основні види ризиків. Зроблено висновок щодо викорис-
тання стратегічного управління та ризик-менеджменту в комерційній діяльності підприємств.
Ключові слова: стратегічне управління, стратегічне планування, комерційна діяльність, ризик-
менеджмент. 

Постановка проблеми. Змінити процеси, які 
відбуваються в зовнішньому середовищі перед орга-
нізаціями постають численні проблеми, серед яких 
виживання й розвиток в довгостроковій перспективі, 
що залежить від уміння передбачати зміни на ринку 
й відповідно адаптувати свою діяльність. В умовах 
функціонування ринкової економіки інтенсивно 
використовуються методи стратегічного менедж-
менту, основою ефективності яких на практиці є 
виконання процесу планування та прогнозування.

В ринкових умовах кожне підприємство будь-
якого галузевого призначення повинно вміти вигідно 
продати вироблену чи закуплену продукцію та забез-
печити все необхідне для своєї діяльності в жорстких 
умовах конкурентної боротьби. 

Треба відмітити, що український ринок вступив 
у ту стадію, коли відсутність обґрунтованої страте-
гії гальмує розвиток підприємств. Сьогодні підпри-
ємства повинні самі аналізувати та прогнозувати 
параметри зовнішнього середовища, товарний асор-
тимент, ціни, постачальників, ринки збуту, а також 
свої цілі та стратегію їх досягнення. Саме в цьому 
напрямку має бути розроблений стратегічний план 
для успішної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням розробки стратегії, стратегічного 
управління фірмою приділяли увагу в своїх пра-
цях Г. Альстренд, І. Ансофф, А. Бірман, С. Віссе-
мах, Г. Джонс, Г. Мінцберг, Б. Мізюк, Б. Лемпел, 
М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон, А. Шев-
ляков, Ч. Хілл та інших. Але зважаючи на еконо-
мічну нестабільність в нашій країні, розгляд цього 
питання потребує пошуку нових підходів для забез-
печення ефективної комерційної діяльності вітчиз-
няних підприємств [1; 2; 3].

Метою статті є визначення комплексу осно-
вних стратегічних підходів та засобів, спрямованих 
на забезпечення ефективної комерційної діяльності 
підприємств в ринкових умовах функціонування.

Виклад основного матеріалу. Стратегічне управ-
ління (strateqic manaqement) – найбільш сучасна та 
ефективна концепція так званого «стратегічного 
корпоративного планування», яка стала характер-
ною для американської, а потім і загальносвітової 
економіки 80-х років минулого століття. Більша час-
тина великих американських корпорацій успішно 
застосовує цю систему або її окремі елементи в наш 
час. Система стратегічного управління постійно роз-
вивається. Суть існуючих комплексних систем стра-
тегічного управління полягає в тому, що у великих 
корпораціях, з одного боку, існує чітко виділене та 
організоване так зване «формальне» стратегічне пла-
нування, а з другого – структура управління даними 
корпораціями, системи та механізми взаємодії осно-
вних їх ланок побудовані так, щоб забезпечити роз-
робку довгострокової стратегії саморозвитку для 
перемоги у конкурентній боротьбі. Таким чином 
створюється цілісна інтегрована система цільового 
управління, яка забезпечує динамізм, адаптованість 
і конкурентоспроможність підприємств.

Сучасне розуміння розвитку економіки, перед-
бачення майбутнього організації можна охаракте-
ризувати чотирма основними етапами. Залежно 
від розвитку ринку комерційній діяльності фірм 
відповідає певна теорія управління організацією. 
Товарна орієнтація ринку характеризується прагнен-
ням до покращення якості товарів без серйозного 
врахування потреб, смаків, бажань покупців [4]. 
В основі концепції бюджетного контролю лежить 
уявлення про загальну незмінність основних умов 
і закономірностей на ринку. Коректування діяль-
ності здійснюється лише час від часу, якщо назріла 
необхідність. Стосовно збутової орієнтації, то вона 
характеризується забезпеченням максимізації збуту 
за допомогою реклами та інших методів впливу на 
покупця з метою примусити його здійснити покупку. 
Довгострокове планування пристосовує вироб-
ничу діяльність до змін на ринку, які мають відби-
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тись на комерційній активності фірми на найближчі 
2-10 років. Щодо ринкової орієнтації діяльності, то 
фірма передбачає відбір товарів найвищої якості, що 
користуються найбільшим попитом і забезпечують 
максимум продаж саме цих товарів. У таких випад-
ках використовується стратегічне планування.

Стратегічне планування є основою стратегічного 
керування й охоплює певні етапи (рис. 1).

Стратегічне планування вносить суттєві корек-
тиви в методи управління, відкидаючи можливість 
керування діяльністю фірми виходячи з екстраполя-
ції минулих тенденцій. Виникає необхідність вно-
сити стратегічні корективи в поставлені завдання 
згідно зі змінами на ринку і аж до можливості про-
гнозування виходу на ринок інших товарів. 

Періодичне коригування запланованої страте-
гії не може вирішити завдання відповідно до умов 
ринку виробничо-збутової діяльності фірми.

Малий і середній бізнес в Україні вже досить 
тривалий час функціонують у складних умовах соці-
ально-економічного розвитку. Крім того, в 2014 році 
в Україні розпочалась економічна криза – втретє за 
історію незалежності країни, що мало наслідком руй-
нування виробничих потужностей та транспортної 
інфраструктури, втрати міжгалузевих та логістичних 
зв’язків, ускладнення міжнародних відносин, недо-
ступності енергетичної сировини (вугілля), суттєвого 
зростання інвестиційних ризиків та негативних очі-
кувань населення. Також значний негативний вплив 
мали і накопичені системні диспропорції, наслідками 
яких стали девальваційні та інфляційні шоки.

Останні наявні статистичні дані показують, що у 
2015 році в Україні налічувалось лише 423 великі під-
приємства (або 0,02% загальної кількості суб’єктів 
господарювання). Решта суб’єктів – це МСП, в тому 
числі 15 тис. 510 суб’єктів середнього підприємни-

цтва, 1,96 млн. суб’єктів малого підпри-
ємництва (327 тис. 814 малих підприємств 
та 1,6 млн. фізичних осіб-підприємців). 
У МСП у 2015 році було зайнято 6,5 млн. 
осіб (фізичних осіб-підприємців – 2,3 млн. 
осіб), що становить 79,1% від загальної 
кількості зайнятих. Водночас МСП згене-
рували 59% загальної доданої вартості за 
витратами виробництва по суб’єктах гос-
подарювання [5].

Залежно від умов комерційної діяль-
ності кожна фірма використовує відпо-
відну теорію управління. Сама комерційна 
діяльність забезпечує умови і механізм 
здійснення купівлі-продажу товарів, 
послуг, цінних паперів, зміну і форм вар-
тості в процесі товарно-грошового обміну. 
Вона містить операції та процеси органі-
заційного, управлінського, правового, еко-
номічного характеру та змісту. Важливим 
є те, що комерційна діяльність не охоплює 
операції, які належать до продовження 
процесу виробництва у сфері обігу і товар-
ного просування, зберігання, пакування, 
розфасування, товаропостачання, сорту-

вання товарів, формування партій, які об’єднуються 
в технологію торговельних процесів.

Будь-яка модель управління організацією базу-
ється на відповідній концепції. Концепція управ-
ління – це система ідей, принципів, уявлень, що 
зумовлюють мету функціонування організації, 
механізми взаємодії суб’єкта та об’єкта управління, 
характер взаємовідносин між окремими ланками 
його внутрішньої структури, а також необхідний 
ступінь урахування впливу зовнішнього середовища 
на розвиток організації. 

Комерційна діяльність має певні етапи (рис. 2). 
Характерною особливістю першого етапу є те, що 
необхідно виявити причини незадоволеного попиту 
та виявити попит, що формується. 

Етап 1. Вивчення попиту (аналіз та визначення 
обсягів закупівлі товарів) 

Етап 2. Формування асортименту товарів та 
управління товарними запасами

Етап 3. Визначення постачальників товарів і 
встановлення з ними господарських зв’язків

Етап 4. Організація доставки товарів

Етап 5. Організація рекламної діяльності

Етап 6. Організація продажу товарів, формування 
іміджу підприємства, надання послуг та гарантій

Рис. 2. Етапи комерційної діяльності

Від ефективно сформованого асортименту това-
рів залежить швидкість продажу товарів, що при-
зведе до повернення в обіг грошей, вкладених у 
закупку товарів. Як правило налагоджена та ефек-

Основні напрямки стратегічного планування

формування цілей організації, її структурних підрозділів і особистих 
цілей кожного члена колективу

встановлення головної мети розвитку організації і цілей, що 
відображають процес її адаптації до навколишнього середовища

оцінка потенціалу організації і можливості його підвищення в 
перспективі

оцінка зовнішнього і внутрішнього соціально-економічного 
середовища, його можливих змін

організація і стимулювання діяльності персоналу підприємства для 
досягнення стратегій

основні напрямки, методи й інструменти досягнення поставлених 
цілей

забезпечення необхідними ресурсами для реалізації поставлених 
цілей і завдань

облік, контроль і аналіз досягнення цілей стратегічного планування, 
їхню оцінку і висновки

Рис. 1. Основні напрямки стратегічного планування
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тивно проведена рекламна компанія призведе до очі-
куваних результатів.

Прискорення змін у середовищі діяльності, 
поступове насичення вітчизняного ринку, поява 
нових запитів і зміна позиції споживачів, зростання 
конкуренції за ресурси, глобалізація бізнесу, поява 
нових можливостей для розвитку, пов’язаних з 
досягненнями сучасних технологій, розвиток інфор-
маційних мереж – ці чинники привели до зростання 
значення стратегічного управління й необхідності 
його використання в практичній діяльності вітчиз-
няних організацій.

Система управління організації має дві основні 
підсистеми – стратегічне управління, пов’язане з роз-
витком стратегічного потенціалу організації, та опе-
ративне управління, яке орієнтується на досягнення 
прибутку в короткостроковій перспективі. Ці дві під-
системи органічно пов’язані між собою та доповню-
ють одна одну, оскільки будь-які стратегічні плани 
та програми, без конкретних оперативних заходів з 
їх реалізації залишаються лише сподіваннями.

Разом з тим, кожна з цих підсистем має свої від-
мінності та особливості.

Так, основною метою стратегічного управління 
є вибір і забезпечення стійкої конкурентної позиції, 
яка забезпечить життєздатність організації в змін-
ному середовищі, потенціал для подальшого розви-
тку. Оперативне управління має на меті раціонально 
використовувати чину стратегічну позицію організа-
ції для забезпечення короткострокових сьогоднішніх 
цілей, отримання прибутку, що буде достатнім для 
подальшої реалізації стратегічних цілей.

У процесі стратегічного управління 
виявляється необхідність проведення 
стратегічних змін в організації, утворення 
організаційної архітектоніки, що відпові-
датиме рівню цих змін. Оперативне управ-
ління спрямоване на визначення й реалі-
зацію конкретних оперативних завдань, 
мотивацію, координацію зусиль та контр-
оль дій виконавців встановлених завдань.

Взагалі система стратегічного управ-
ління має певні характерні риси (рис. 3).

Стратегічно орієнтоване підприєм-
ство – це підприємство, де стратегічне мис-
лення є основною, принциповою настано-
вою в діяльності персоналу підприємства 
і насамперед вищого керівництва, де 
існує (формується) система стратегічного 
управління; застосовується раціональний 
процес стратегічного планування, який 
дає змогу розробляти та використовувати 
інтегровану систему стратегічних планів, 
і поточна, повсякденна діяльність підпо-
рядкована досягненню стратегічних орієн-
тирів. Це дозволяє зменшити до мінімуму 
негативні наслідки змін, що відбуваються, 
а також фактора «невизначеності майбут-
нього». Підприємство має змогу врахову-
вати об’єктивні (зовнішні та внутрішні) 
фактори, що формують зміни, зосеред-

итись на вивченні цих факторів; сформувати відпо-
відні інформаційні банки.

При постановці стратегічного менеджменту на 
вітчизняних підприємствах необхідно:

1) переконатися, що реально перша особа підпри-
ємства дійсно прагне і готова займатися стратегіч-
ним управлінням;

2) створити відділ (департамент, управління 
тощо) стратегічного розвитку на підприємстві, 
перед яким повинні ставитися завдання зведення 
усіх стратегічних напрацювань у задані певним 
форматом проекти рішень і становлення й удо-
сконалення усіх конкретних робіт зі стратегічного 
менеджменту, тобто здійснення спеціалізованої 
циклічної діяльності з розробки, реалізації і розви-
тку стратегії підприємства;

3) дотримуватися певних принципів розроблення 
ефективних стратегій (рис. 4).

Треба відмітити, що комерційна діяльність під-
приємств будь-якої галузі пов’язана з чинниками 
випадковості, розпливчатості, неповноти інформа-
ції, тобто з ризиком. [6] визначити практичні шляхи 
(способи) зниження загрози збитків (банкрутства), 
що пов’язана з певними ризиками, вибрати найбільш 
ефективний спосіб дій, які забезпечать прийнятний 
ступінь ризику. До основних способів зниження 
ступеня ризику належать його уникнення та попе-
редження, диверсифікація, страхування, одержання 
додаткової інформації під час вибору варіантів 
рішень і результатів їх реалізації, створення запасів 
та резервів тощо.

Риси стратегічного 
управління

цілісність системи адаптивність наявність особливої 
методології

складність певних 
управлінських 

рівнів

наявність інформаційної 
стратегічної інформації

здатність прийняття стратегічних рішень за 
умови швидких змін у зовнішньому оточенні

Основні принципи розробки ефективних стратегій

покращення конкурентної позиції 
підприємства на тривалий час

виключення частої зміни стратегій

необхідність уникнення стратегій, які є компромісом між 
нижчими витратами та масштабнішою диференціацією, 
між більш та менш значною ринковою привабливістю

об'єктивне оцінювання конкурентів та їх дії

дотримання агресивної стратегії для створення конкурентних 
переваг і оборонної для їх захисту

уникнення зниження цін без істотної переваги у витратах

Рис. 3. Характерні риси стратегічного управління

Рис. 4. Основні принципи розробки ефективних стратегій
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Уникнення ризику означає просте ухилення від 
певного заходу, що обтяжений надмірним (катастро-
фічним) ризиком. Однак уникнення ризику нерідко 
означає відмову від прибутку, а це пов’язано з ризи-
ком невикористаних можливостей. Попередження 
ризику – це досить ефективний засіб, який лише в 
окремих випадках дозволяє зменшити ризик. Розпо-
діл ризику полягає в тому, щоб, наприклад, покласти 
певну частку відповідальності за ризик на співучас-
ника реального інвестиційного проекту, який краще, 
ніж інші, здатний його контролювати. Суть страху-
вання ризику полягає в тому, що інвестор готовий 
відмовитися від частини доходів, тобто він готовий 
заплатити за зниження рівня ризику до нуля. Страху-
вання ризику – це, по суті, передавання певних ризи-
ків страховій компанії. Страхування, як правило, 
здійснюється двома основними способами: страху-
вання майна і страхування від нещасних випадків. 
Лімітування є важливим засобом зниження рівня 
ризику і застосовується, наприклад, банками під час 
продажу товарів у кредит, а інвесторами – під час 
визначення суми вкладання капіталу. Диверсифі-
кація є процес розподілу інвестованих коштів між 
різними об’єктами вкладання, які безпосередньо 
не пов’язані між собою. Диверсифікація дозволяє 
уникнути частини ризику під час розподілу капіталу 
між різноманітними видами діяльності. Створення 
резервів, запасів на покриття ймовірних витрат являє 
собою спосіб зниження ступеня ризику. Основною 
проблемою при цьому є оцінювання потенційних 
наслідків ризику. Здобуття додаткової інформації – 

один із важливих способів зниження ризику. У разі 
використання неточних економічних даних доціль-
ним є їх уточнення.

Таким чином, успішною комерційною діяльністю 
в складних ринкових умовах буде застосування 
стратегічного управління та системи ризик-менедж-
менту на підприємстві. Це дозволить виявити не 
тільки слабкі сторони в управлінні, але і забезпечити 
подальший ефективний розвиток. 

Висновки. Складні умови господарювання, зміни 
в техніці та технологіях, зростаючі вимоги спожива-
чів вимагають від сучасних менеджерів всіх рівнів 
управління нових знань та навичок, які б відповідали 
вимогам часу. Життєва необхідність у використанні 
стратегічного управління, як одного з найефективні-
ших і найпрогресивніших засобів управління органі-
зацією, спонукається розвитком ринкових відносин, 
позитивними зрушеннями в економіці України, зрос-
таючою конкуренцією на будь-якому ринку.

Проблема запровадження системи стратегічного 
менеджменту на вітчизняних підприємствах полягає і 
в тому, що єдиного стандартного рецепту організації 
оптимального управління підприємством у довгостро-
ковому періоді не існує і тому треба постійно обирати 
той тип менеджменту, який є найбільш адекватним і 
певному типу підприємств, і певному виду проблем.

Впровадження інструментарію управління ризи-
ками на підприємствах дозволить забезпечити мож-
ливості росту функціонального потенціалу та макси-
мального його використання в процесі ефективності 
комерційної діяльності.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Дяченко Т.А.
кандидат экономических наук, 
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Целью статьи является определение комплекса основных стратегических подходов и средств, направлен-
ных на обеспечение эффективной коммерческой деятельности предприятий в рыночных условиях. Рассмо-
трены основные направления стратегического планирования как составляющей стратегического управле-
ния. Уделено внимание факторам, которые привели к возрастанию значения стратегического управления 
и необходимости его использования в практической деятельности отечественных организаций. В статье 
проанализированы факторы влияния на коммерческую деятельность предприятий, рассмотрены основные 
виды рисков. Сделан вывод об использовании стратегического управления и риск-менеджмента в коммер-
ческой деятельности предприятий.
Ключевые слова: стратегическое управление, стратегическое планирование, коммерческая деятельность, 
риск-менеджмент.

THE NECESSITY OF USING STRATEGIC MANAGEMENT  
IN BUSINESS ENTERPRISES

DyachenkoT.А.
Ph.D. in Еconomics
National Transport University

The purpose of this article is to define a set of key strategic approaches and tools aimed at ensuring the effective 
commercial activity of the enterprises in market conditions. Attention is paid to the factors that contributed to the 
growing importance of strategic management and the need for its use in the practice of local organizations. Attention 
is paid to the factors that have led to the growing importance of strategic management and the need for its use in 
practical activities of domestic organizations. The article analyses factors of influence on commercial activities of 
enterprises, are considered principal risks.The conclusion is made about the use of strategic management and risk 
management in business enterprises.
Keywords: strategic management, strategic planning, business activities, risk management.
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Автомобілебудування індустріально розвинених країн являє собою прибуткову галузь з високими 
доходами виробників, великою кількістю створених робочих місць та значущим впливом на розви-
ток інших галузей економіки. В Україні з 2003 р. по 2015 р. відбулося більш ніж у 2,5 зменшення 
випуску автобусів, більш ніж в 3 рази вантажних автомобілів, в 16 – вантажних вагонів. Темп скоро-
чення випуску легкових автомобілів нижчий за темп скорочення інших видів продукції галузі, однак 
вцілому можна констатувати згортання вітчизняного автомобілебудування. Оцінюючи потенційний 
внутрішній ринок продукції автомобілебудування необхідно враховувати дві суттєві демографічні 
тенденції: падіння реальних доходів населення та депопуляцію населення України. На зовнішньому 
ринку-високу ступінь монополізації галузі. В даних умовах автомобілебудівна галузь потребує най-
скорішої розробки та реалізації стратегії розвитку в сучасних умовах глобальної конкуренції.
Ключові слова: автомобілебудування, світовий ринок автомобілів, галузь промисловості, структура 
машинобудування.

Постановка проблеми. Додана вартість перероб-
ної промисловості України в 2015 р. упала до 14% 
ВВП, тоді як 1992-го сягала 44%, що свідчить про 
деіндустріалізацію економіки [1]. Кабінет міністрів 
України наприкінці січня поточного року оголосив 
обговорення Середньострокового плану пріоритет-
них дій уряду до 2020 р. Серед нагальних проблем, 
що потребують найскорішого розв’язку – Стратегія 
розвитку промислового комплексу України та реалі-
зація нової промислової політики. Промислові під-
приємства перебувають у кризовому фінансовому 
стані, мають гостру нестачу наявних доходів. Діяль-
ність ключових для індустріального відродження 
галузей – добувної промисловості, металургійної, 
хімічної, харчової, машинобудування, енергетики 
тощо упродовж останніх років є збитковою, тобто 
прибутки прибуткових виробництв менші за збитки 
збиткових. Не минула криза і авто будівну галузь. 
За 2014-2015 роки обсяг виробництва у автобудів-
ної галузі скоротився на 85%.Ще у січні 2016 року 
корпорація «Укравто» об’явила, що взагалі не збира-
ється випускати в Україні легкові автомобілі, а зосе-
редить зусилля на 16. тис. машино-комплектів для 
єгипетського заводу GeneralMotors [2].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми автомобілебудівної галузі досліджували 
О.В. Юринець, О.Я. Марущак, І.Ф. Коломієць, 
Р.Р. Рифяк, О.П. Савич та ін. Однак більшість робот 
присвячена ринку автомобілів в Україні.

Мета дослідження. Проведення аналізу тенден-
цій розвитку автомобілебудування та факторів, що 
впливають на функціонування даної галузі промис-
ловості України.

Виклад основного матеріалу. Машинобудування 
відноситься до найпоширеніших у світі галузей про-
мисловості. В індустріально розвинутих державах 
воно має профілююче значення, а в інших – його 
функція обмежена головним чином задоволенням 
внутрішніх потреб. Разом з тим практика доводить, 
що у більшості країн на внутрішньому ринку вико-
ристовується менша частина вироблених машин, 
більша частина експортується. Це пояснюється висо-
ким рівнем спеціалізації виробництва та широкими 
зв’язками по збуту готової продукції машинобудів-
них підприємств. Розміщення підприємств машино-
будування знаходиться в прямій залежності від тех-
ніко-економічної специфіки виробництва, перш за 
все від таких його особливостей, як конструкційна 
складність виробів, що випускаються та висока сту-
пінь спеціалізації та кооперування. За характером 
технології галузі тяжіють до регіонів високої техніч-
ної культури, що мають висококваліфіковані кадри. 
В той же час ці регіони найчастіше є досить міст-
кими споживачами готової продукції.

Структурно машинобудування являє собою най-
більш складну та диференційовану галузь промис-
ловості. В його складі нараховується декілька десят-
ків спеціалізованих галузей, поєднаних між собою 
спільною технологією та сировиною, що викорис-
товується. В залежності від цільового призначення 
машинобудування поділяється на декілька груп, що 
складаються з декількох галузей. Автомобілебуду-
вання входить до транспортного машинобудування, 
до якого належать також локомотиво-, вагоно-, авто-, 
судо- та літакобудування. Автомобілебудування 
індустріально розвинених країн являє собою доволі 
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прибуткову галузь з високими доходами виробни-
ків, великою кількістю створених робочих місць 
та значущим впливом на розвиток інших галузей 
економіки: нафтохімію, електронну промисловість, 
металургію та ін. Автомобілебудівна промисловість 
за сприятливих умов збільшує кількість робочих 
місць, стимулює підвищення кваліфікації робітни-
ків, сприяє розвитку науки та пошук новітніх техно-
логій. Тому держава підтримує розвиток автомобіле-
будування та сприяє просуванню на світовому ринку 
авто марок національного виробництва. 

Характерною рисою автомобілебудування на світо-
вому ринку є висока ступінь монополізації. Найбіль-
шими монополіями з виробництва легкових автомобілів 
є «Вольво», «Даймлер-Бенц», ФІАТ, БМВ, «Дженерал-
моторс», «Форд-мотор», «Тойота», «Нісан», «Опель». 
Серед регіонів лідерство тримає Північна Америка. 
Серед країн: США, Японія та Франція. Аналіз даних 
Державної служби статистики України (табл. 1) свід-
чить, що за досліджуваний період відбулося більш ніж 
у 2,5 зменшення випуску автобусів, більш ніж в 3 рази 
вантажних автомобілів, в 16 – вантажних вагонів. Темп 
скорочення випуску легкових автомобілів нижчий за 
темп скорочення інших видів продукції галузі, однак 
вцілому можна констатувати згортання вітчизняного 
автомобілебудування.

Згідно даних Асоціації «Укравтопром», наданих в 
липні 2016 р. за підсумками роботи автомобілебудів-
ної галузі за сім місяців більшість виробничих площ 
простоювала або випускала одиниці продукції, три-
малося на плаву лише одне підприємство з восьми 
[2]. В останні роки вітчизняне автомобілебудування 
працювало все гірше і гірше. За роки незалежності 
жоден іноземний автовиробник не побудував жод-
ного власного заводу. Українське автомобілебуду-
вання збирає іномарки або машино-комплекти через 
кілька років після подання тієї чи іншої моделі. 

У 2014-2015 роки в автомобілебудівній галузі 
зайнятість скоротилася- на 45%, реальна заробітна 
плата – майже в 2 рази, продаж автотранспортних 
засобів – на 77,5%, частка автомобілів національ-
ного виробництва на внутрішньому ринку – на 20%, 
а експорт – майже в 10 разів [2].

З усіх заводів українського автопрому в липні 
2016 р. працювали тільки кременчуцький «Авто-
КрАЗ» (на нього припадає 99,9% сегмента вантаж-
ного автотранспорту), закарпатський «Єврокар» (всі 
268 легкових авто за місяць; це менше, ніж сходить 
з конвеєрів «Тойоти» за 20 хвилин) і «Черкаський 

автобус» (зібрав 17 автобусів – еквівалентно щого-
динному випуску автобусів на заводі китайської кор-
порації «Кінг Лонг» та 2 вантажних автомобіля).

Самі автомобілевиробники песимістично оціню-
ють стан справ і перспективи. Ще в середині січня 
корпорація «Укравто» оголосила, що в 2016 році вза-
галі не збирається випускати в Україні легкові авто-
мобілі, зосередившись на випуск 16 тис. машино-
комплектів для єгипетського заводу GeneralMotors. 
На питання – коли відновиться автовиробництво і 
відновиться взагалі – власник Автозазу дає розплив-
частий відповідь: завод «не збирається відновлювати 
виробництво транспорту до тих пір, поки ситуація 
не зміниться або не будуть розпродані запаси на 
складах». Практика підтвердила анонсоване – за 
7 місяців завод виробив цілих 4 автомобіля [2].

Жодної одиниці продукції з початку 2016 року не 
випущено «Бориспільським автозаводом», «Часо-
воярским автобусним заводом» та «Чернігівським 
автозаводом». Якщо ситуація не зміниться – висока 
ймовірність повторення стосовно них сценарію, 
який поставив крапку у 20-річної історії «Кремен-
чуцького автоскладального заводу» (випустив у 
1996-2013 роках понад 160 тис. машин, зупинився 
влітку 2014 року, в жовтні 2015 – визнаний банкру-
том, нині – у процедурі ліквідації).

Не додає оптимізму вітчизняному автовироб-
никові угода про Евроассоціацію. На виконання 
наших зобов’язань перед ЄС з 1 січня 2016 року 
набрав чинності Закон України «Про внесення змін 
до Закону «Про деякі питання ввезення на митну 
територію України та реєстрації транспортних засо-
бів» щодо колісних транспортних засобів». Згідно з 
його нормами, в Україні заборонено виробництво, 
ввезення і легалізація автотранспорту, який не від-
повідає нормам Євро-5. Де-факто це означає, що в 
країну неможливий імпорт уживаних авто старше  
2009-2010 років (а азійських – старше 2012-2013 рр.), 
а реєстрація нових вітчизняних автомобілів стан-
дарту Євро-4 і нижче забороняється. 

Норма Євро-5 істотно підкосила і поставки 
нових автомобілів з тих країн, де Євро-5 було не 
обов’язково. Так, з цієї причини український ринок 
покинув цілий ряд моделей: іранська SaipaTibo, 
китайські корпорації Lifan, BYD і FAW, у яких не 
було сертифіката Євро-5. Вибувають з українського 
ринку і індійські виробники Tata, AshokLeyland, які 
були відомі не тільки готовими вантажівками, а й 
своїми шасі для автобусів українського виробництва.

Таблиця 1
Динаміка виробництва основних видів продукції автомобілебудування України за 2003-2015 роки¹

Види продукції 2003 р. 2006 р. 2009 р. 2012 р. 2015 р.
Автомобілілегкові, тис. шт. 98,3 267 65,7 69,7 …²
Автобуси, тис. шт. 2,6 7,7 1,5 3,7 1,0
Автомобілівантажні, тис. шт. 4,7 12,1 2,5 2,9 1,4
Причепи та напівпричепи (крімжитловихабо для туризму), тис. шт. 18,4 23,6 23,1 21,7 34,7
Вагонивантажнінесамохідні, тис. шт. 22,7 19,9 12,7 47,8 1,4

¹ Розроблено авторами на підставі [3].
² Дані конфіденційні згідно із Законом України «Про державну статистику».
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В результаті ЗАЗ вже змушений відмовитися від 
продовження виробництва двох модифікацій своїх 
авто, а модельний ряд, що залишився, буде адаптува-
тися під норми Євро-5, включаючи ЗАЗ Sens.

З тієї ж причини змушені були припинити вироб-
ництво автобусів заводи корпорації «Еталон» (весь 
модельний ряд автобусів не відповідає новим еко-
логічним нормам Євро-5, а нова екологічна модель 
поки що тільки проходить випробування). 

КрАЗу дещо в кращій ситуації. Його значною 
мірою підтримують на плаву «військові замовлення». 
Компанія простіше переживає правило «Євро-5», 
оскільки завод уже кілька років як перейшов на дви-
гуни Deutz, Cummins, Daimler, Fiat, WEICHAI, Ford, 
Toyota. Завдяки цьому всі 33 модифікації можуть 
бути оснащені будь-яким стандартом за бажанням 
замовника (наприклад, африканські покупці Кразів 
задовольняються стандартом Євро-0, але в Європу 
поставляються автомобілі, що відповідають самим 
сучасним екологічним вимогам). І разом з тим під-
сумкові обсяги збирання – 2,3 автомобіля в день – 
виглядають гнітюче. 

Відновлення автомобілебудівної галузі Укра-
їни найближчим часом виглядає малоймовірним. 
З 1 серпня 2016р. запрацював закон№ 3251 (Закон 
України «Про внесення зміни до підрозділу 5 роз-
ділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу 
України щодо стимулювання розвитку ринку вжива-
них транспортних засобів» № 1389-VIII), згідно з 
яким протягом найближчих трьох років можна буде 
ввезти в Україну імпортне авто та заплатити істотно 
знижений акциз. 

Оцінюючи потенційний внутрішній ринок про-
дукції автомобілебудування необхідно враховувати 
дві суттєві демографічні тенденції: падіння реаль-
них доходів населення (нещодавні дані Державної 
служби статистики України [4] – рис. 1) та депопуля-
цію населення України [5, с. 13-15].

Рис. 1. Динаміка доходів населення  
(% до попереднього року) [4]

В таких умовах нарощувати виробництво на 
вітчизняних підприємствах недоцільно – більш 
забезпечені українці будуть закривати свої потреби 
в транспортних засобах за рахунок імпортних нових, 
а менш забезпечені – за рахунок дешевих уживаних 
автомобілів іноземного виробництва. 

Аналізуючи прогнози ситуації на світовому авто-
мобільному ринку на 2017 рік можна відмітити 
наступні тенденції. По перше, відбувається збіль-
шення кількості екологічно чистих моделей. Елек-

трокари розробляють багато всесвітньовідомі авто-
концерни і пропонують їх концепти на виставках і 
салонах. По друге, відзначається зростання попиту 
на класичні моделі автомобілів. Завдяки збільшенню 
продажів у Північній Америці і Китаї автомобіль-
ний ринок перейшов до зростання. Однак, на думку 
агентства Moody’s Investors Service, у 2017 році 
настане скорочення обсягу продажів [6].

Однією з причин даної ситуації є завершення дії 
податкових пільг на придбання автомобілів в Китаї.

Moody’s Investors Service прогнозує ситуа-
цію нульового зростання американського ринку в 
2017 році нульове зростання. Японський ринок авто-
мобілів навпаки очікує різкий сплеск перед подво-
єнням податку з продажів на 10%.

Таким чином, загальносвітовий прогноз має тен-
денцію до стабілізації і зростання. Це досягається 
завдяки таким великим країнам, як Китай, Канада, 
США, а також завдяки ЄС.

Нещодавно Україна також займала гідне місце в 
світовому автомобілебудівництві. У 1988 році один 
лише Львівський автобусний завод випускав понад 
14,6 тис. автобусів на рік. До 1992 році виробничі 
потужності виробника вантажних автомобілів 
КрАЗ були виведені на рівень 7,5 тис. машин в рік. 
У 2007 році АвтоЗАЗ зібрав рекордні за роки неза-
лежності 282,3 тис. автомобілів [2].

Причини занепаду автомобілебудівноїпромис-
ловості співпадають з загальними причинами кри-
зового стану вітчизняної промисловості. Дані за 
2016 р. демонстрували деякі ознаки фінансового 
оздоровлення промисловості завдяки збільшенню 
прибутків у добувній галузі, тоді як переробна про-
мисловість й енергетика залишалися обтяженими 
збитками. Від’ємні фінансові результати свідчать 
про скрутне становище виробників, їхне спромож-
ність покривати свої витрати власними доходами, 
що слугує чинником їх декапіталізації. Крім того, 
це є віддзеркаленням обмеженої здатності підпри-
ємств промисловості створювати додану вартість і 
прибутки, що визнається чи не основною причиною 
кризових явищ у національній економіці. В умовах 
нестачі доходів підприємства промисловості стрімко 
наростили борги. Упродовж 2013–2016 рр. Обсяг 
залученого ними позичкового капіталу зростав у 
середньому на 70% щороку. Станом на вересень 
2016 р. Обсяг накопиченого боргу у 5,3 разу переви-
щив наявний у 2012 р. [7]. Середньорічний темп при-
росту позичкового капіталу становив 1231 млрд грн, 
а темп скорочення власного капіталу – 110 млрд грн. 
У результаті поєднання двох протилежних тенден-
цій – нарощування боргів і декапіталізації підпри-
ємств – рівень боргової залежності у промисло-
вості наблизився до чотирьох (у стільки разів борги 
перевищують власний капітал), тоді як звичайний її 
рівень у країнах, що розвиваються, принаймні втричі 
менший. За визнанням фахівців, такий аномально 
високий рівень боргової залежності підприємств є 
проявом крайньої деформованості фінансової моделі 
ведення бізнесу в Україні. Цій моделі притаманна 
не тільки відсутність або обмеженість прибутків і, 
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отже, дефіцит ресурсів для інвестицій та надвисока 
боргова залежність, а й нагромадження капіталу у 
тіньовому секторі та офшорних юрисдикціях [7]. 

Висновки. Проведені дослідження доводять, 
що нестача власних фінансових коштів,відсутність 
вітчизняних новітніх технологій та розробок, низька 

купівельна спроможність та скорочення кількості 
населення України, високий рівень монополізації на 
світовому ринку автомобілів призвели до того, що 
вітчизняна автомобілебудівна галузь неспроможна 
без суттєвої допомоги держави адекватно відповідати 
на глобальні виклики сучасного світового ринку.
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Автомобилестроение индустриально развитых стран представляет собой прибыльную отрасль с высокими 
доходами производителей, большим количеством созданных рабочих мест и значимым влиянием на развитие 
других отраслей экономики. В Украине с 2003 г. по 2015. произошло более чем в 2,5 уменьшение выпуска 
автобусов, более чем в 3 раза грузовых автомобилей, в 16 – грузовых вагонов. Темп сокращения выпуска лег-
ковых автомобилей ниже темп сокращения других видов продукции отрасли, однако в целом можно констати-
ровать свертывания отечественного автомобилестроения. Оценивая потенциальный внутренний рынок про-
дукции автомобилестроения необходимо учитывать две существенные демографические тенденции: падение 
реальных доходов населения и депопуляции населения Украины. На внешнем рынке высокую степень моно-
полизации отрасли. В данных условиях автомобилестроительная отрасль нуждается в скорейшей разработки 
и реализации стратегии развития в современных условиях глобальной конкуренции.
Ключевые слова: автомобилестроение, мировой рынок автомобилей, отрасль промышленности, структура 
машиностроения.
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У статті визначено принципи та фактори, які мають вплив на формування цін на туристичні послуги. 
Зроблений акцент на тому, що єдиним шляхом розв’язання системних проблем у сфері туризму та 
курортів – є стратегічно орієнтована державна політика, яка може регулювати ціни на туристичну 
продукцію. Для покращення діяльності держави у даній сфері, була схвалена Стратегія розвитку 
туризму та курортів на період до 2026 року, метою якої є формування сприятливих умов для активі-
зації розвитку сфери туризму та курортів згідно з міжнародними стандартами якості та з урахуван-
ням європейських цінностей, перетворення її на високорентабельну, інтегровану у світовий ринок 
конкурентоспроможну сферу, що забезпечує прискорення соціально-економічного розвитку регіонів 
і держави в цілому.
Ключові слова: принципи ціноутворення, фактори ціноутворення, особливості формування цін на 
туристичні послуги.

Постановка проблеми. Туризм є однією з най-
більш перспективних галузей обслуговування насе-
лення в Україні. Він розширює світогляд людини 
та допомагає їй сформувати власне враження про 
оточуючий світ. Завдяки розвинутій інфраструктурі 
туристична галузь набуває значних перспектив роз-
витку у майбутньому. Сьогодні ж вітчизняний туризм 
потребує значних інвестицій в розвиток сфери розта-
шування та перевезень. Однак необхідно відмітити, 
що туризм в Україні має великий потенціал завдяки 
багатим природним ресурсам, мальовничим краєви-
дам та великій кількості міст і місцевостей, відомих 
значними історичними подіями не тільки в масштабі 

Україні, але й у світі. В таких умовах узгодження 
інтересів туристичного підприємства та його клієн-
тів здійснюється при допомозі інструментів цінової 
політики від якої залежать показники доходу та при-
бутковості будь-якої компанії.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідженням різних аспектів розвитку турис-
тичного ринку в цілому і процесів ціноутворення, 
зокрема, присвячено праці Р.І. Балашової [1], 
Л.П. Дядечко [2], О.М. Кальченко [3], О.О. Любіце-
вої [4], М.П. Мальської, Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич 
[5], І.В. Свиди [6], Т.І. Ткаченко [7], А.М. Трамова 
[8], І.М. Школи [9] та інших. Крім того, туристична 

PROSPECTS FOR THE AUTOMOTIVE UKRAINE  
IN TERMS OF GLOBAL CHALLENGES

Tkalich T.I.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
V.O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv
Zagoruiko Y.R.
Student
V.O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv

Automotive industrialized countriesis a profit able industry with high income, a large number of jobs created and significant 
impactonother sectors of the economy. In Ukraine since 2003-2015 occurred more than 2.5 reduce the production of 
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діяльність в Україні регулюється такими законодав-
чими актами, як: Законом України «Про туризм» 
[10], Національним стандартом України «Послуги 
туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги», 
ДСТУ 4268:2003 [11], Національним стандартом 
України «Послуги туристичні. Класифікація готе-
лів», ДСТУ 4269:2003 [12], Державним стандартом 
України «Управління якістю та елементи системи 
якості. Частина II. Настанови щодо послуг», ДСТУ 
ISO 9004-2-96 [13]. Не дивлячись на існування 
нормативної бази, на даний час одним із проблем-
них питань забезпечення економічної ефективності 
функціонування туристичної сфери залишається 
побудова основ ціноутворення на туристичних під-
приємствах [14; 15; 16]. 

Мета дослідження. Метою статті є аналіз прин-
ципів та факторів, які мають вплив на формування 
цін на туристичні послуги.

Виклад основного матеріалу. Для одержання 
максимальної вигоди від туризму кожна держава 
розробляє туристичну політику, що є одним з видів 
соціально-економічної політики держави. Оскільки 
сфера туризму та курортів стає однією з основних 
галузей, що впливає на загальний стан і тенденції 
світової економіки та зазначена сфера пов’язана з 
діяльністю більш як 50 галузей, її розвиток сприяє 
підвищенню рівня зайнятості, диверсифікації націо-
нальної економіки, збереженню і розвитку культур-
ного потенціалу, збереженню екологічно безпечного 
навколишнього природного середовища, а також 
підвищує рівень інноваційності національної еконо-
міки, сприяє гармонізації відносин між різними кра-
їнами і народами. Крім того, туризм є одним із засо-
бів реалізації зовнішньої політики держави. Україна 
розташована у центрі Європи та має всі умови для 
належного розвитку економіки за рахунок туризму, 
проте суттєво відстає від провідних держав світу 
за рівнем розвитку туристичної інфраструктури та 
якості туристичних послуг. Фінансово-економічна 
криза, що загострилася останніми роками, події, 
пов’язані з анексією Автономної Республіки Крим 
та проведенням антитерористичної операції на тери-
торії Донецької та Луганської областей, призвели 
до зменшення в’їзного туристичного потоку, нега-
тивно вплинули на структуру туризму та реалізацію 
туристичних можливостей країни на внутрішньому і 
зовнішньому туристичному ринку. Фактично вдвічі 
зменшилася кількість іноземних туристів. Укра-
їна втрачає популярність як туристичний напрям, 
оскільки у потенційних туристів складається вра-
ження повномасштабної війни і країна сприймається 
як «гаряча точка».

Загострення кризових явищ у сфері туризму та 
курортів свідчить про необхідність удосконалення 
державної політики у зазначеній сфері, пріоритетів 
і принципів її реалізації, повноважень і компетен-
ції суб’єктів туристичної діяльності, впровадження 
ефективних організаційно-правових, економічних, 
інформаційних механізмів розвитку сфери туризму 
та курортів як високорентабельної галузі національ-
ної економіки.

Незважаючи на ресурсну забезпеченість та без-
межні потенційні туристичні можливості, Україна на 
даний час не має можливості конкурувати з розвину-
тими туристичними державами. Для раціонального та 
ефективного використання туристичних, природних, 
лікувальних та рекреаційних ресурсів України необ-
хідно сформувати туристично-рекреаційний простір 
шляхом створення та забезпечення функціонування 
зон розвитку туризму та курортів і розробити, впрова-
дити та запропонувати споживачеві конкурентоспро-
можний національний туристичний продукт.

Єдиний шлях розв’язання системних проблем у 
сфері туризму та курортів – це стратегічно орієнто-
вана державна політика, основним завданням якої є 
визначення туризму одним з основних пріоритетів 
держави, впровадження економіко-правових меха-
нізмів успішного ведення туристичного бізнесу, 
інвестиційних механізмів розвитку туристичної інф-
раструктури, інформаційно-маркетингових заходів 
з формування туристичного іміджу України. Для 
цього Кабінетом Міністрів України була схвалена 
Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 
2026 року [17], метою якої є формування сприятли-
вих умов для активізації розвитку сфери туризму та 
курортів згідно з міжнародними стандартами якості 

створення конкурентоспроможного національного 
туристичного продукту на засадах системної марке-
тингової діяльності, спрямованої на чітке позиціону-
вання різних видів туристичних продуктів, адаптова-
них до вимог і очікувань споживачів
забезпечення ефективного і комплексного (економіч-
ного, соціального, екологічного та інноваційного) 
використання наявного туристичного та курортно-
рекреаційного потенціалу шляхом розв’язання про-
блеми рекреаційного природокористування і охорони 
навколишнього природного середовища та удоско-
налення територіальної структури сфери туризму та 
курортів з метою розвитку туристичних територій, 
брендингу територій
системне підвищення якості інфраструктури курортів 
та рекреаційних територій шляхом виконання комп-
лексної програми поетапного вдосконалення матері-
ально-технічної бази з використанням можливостей 
кластерних моделей, державно-приватного партнер-
ства та соціального замовлення
удосконалення інформаційної інфраструктури рекре-
аційних та туристичних послуг шляхом створення 
центрів туристичної інформації та популяризації 
туристичних продуктів під час провадження ярмарко-
вої, фестивальної та виставкової діяльності
забезпечення відповідності ціни та якості туристич-
них продуктів шляхом створення умов для оптимі-
зації організаційно-економічної структури діяль-
ності суб’єктів малого та середнього бізнесу у сфері 
туризму і розроблення національних стандартів 
надання туристичних послуг відповідно до міжнарод-
них стандартів
організація системи якісної підготовки, перепідго-
товки та підвищення кваліфікації фахівців туристич-
ного супроводу та обслуговування, інших професій 
сфери туризму та курортів

Рис. 1. Стратегічні цілі розвитку сфери туризму 
та курортів України [17]
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та з урахуванням європейських цінностей, перетво-
рення її на високорентабельну, інтегровану у світо-
вий ринок конкурентоспроможну сферу, що забезпе-
чує прискорення соціально-економічного розвитку 
регіонів і держави в цілому, сприяє підвищенню 
якості життя населення, гармонійному розвитку і 
консолідації суспільства, популяризації України у 
світі. Також у даній Стратегії передбачено страте-
гічні цілі розвитку сфери туризму (рис. 1).

Для досягнення цілей Стратегії у рамках визна-
чених пріоритетних напрямів необхідно забезпечити 
ефективну взаємодію правового, організаційного, 
економічного та фінансового механізмів державного 
регулювання розвитку сфери туризму та курортів 
(рис. 2).

Аналізуючи рис. 1 та 2, можна зробити висновок 
про те, що Стратегія від впровадження даних цілей 
та механізму розвитку сфери туризму та курортів 
України очікує такі результати як:

підвищення конкурентоспроможність національ-
ного та регіональних туристичних продуктів;

підвищення якості життя населення шляхом 
забезпечення економічного зростання, екологічної 
безпеки, консолідації суспільства, надання доступу 
до послуг у сфері туризму та курортів;

створення нових робочих місць, розширення 
можливості населення щодо працевлаштування та 
самозайнятості;

створення сучасної туристичної інформаційної 
інфраструктури, а також забезпечення поширення 
інформації про туристичні ресурси України у світо-
вому інформаційному просторі.

Але на жаль, дана Стратегія не передбачає про-
цесу формування ефективного механізму ціноутво-
рення на туристичних підприємствах. Цей процес 
був би дуже важливим для будь-якого підприємства. 
Тому підприємство повинно мати впорядковану 

методику встановлення ціни на вироблену ним про-
дукцію чи послуги.

Визначаючи ціну послуг туризму, слід виходити з 
таких принципів:

– ціна повинна відшкодувати туристичній фірмі 
витрати на виробництво, реалізацію, організацію 
споживання послуг туризму і забезпечити такий роз-
мір прибутку, який дозволив би їй функціонувати на 
принципах самофінансування;

– ціна повинна відповідати попиту на дані 
послуги, який багато в чому визначається сезон-
ністю туризму;

– ціна повинна бути гнучкою, тобто володіти 
маневреністю та динамічністю.

Важливим моментом в процесі ціноутворення є 
те, що ціни на тур-пакет формуються під впливом 
різних факторів, визначальними серед яких є:

– вартість (собівартість) пакета турпослуг, вклю-
чаючи нормативний дохід турфірми;

– рівень і динаміка конкурентних цін;
– співвідношення попиту на турпослуги та їх 

пропозиції на ринку.
Найбільш загальний алгоритм методики розра-

хунку ціни можна представити таким чином:
1) постановка задач ціноутворення обумовлена 

тим, що фірма повинна, передусім, визначити, яких 
цілей вона хоче досягти за допомогою продажу цього 
продукту за відповідною ціною;

2) визначення попиту на туристичний продукт та 
послуги, який визначає верхній рівень ціни. Міні-
мальний рівень ціни окреслюють загальні витрати 
підприємств;

3) оцінка витрат, здійснюється за допомогою 
розрахунку прямих змінних витрат та розподілу 
непрямих умовно-постійних витрат на окремі 
види турів;

4) аналіз цін і витрат конкурентів – ціна турис-
тичного продукту визначається із враху-
ванням трьох головних груп чинників: 
витрат виробництва та збуту; туристич-
ного попиту і пропозиції; рівня конкурен-
ції на туристичному ринку;

5) вибір методів ціноутворення – на 
основі витрат; з орієнтацією на попит; з 
орієнтацією на конкуренцію; міжнародних 
порівнянь; порівняння змінної вартості;

6) встановлення остаточної ціни, яка 
визначається методом нормативної каль-
куляції.

При цьому варто мати на увазі наступні 
особливості ціноутворення на туристич-
них фірмах:

1. Туристичний продукт у більшості 
випадків являє собою пакет послуг, розра-
хований на групу людей. До неї входять як 
туристи, так і особи, що супроводжують 
цю групу на конкретному маршруті (гід-
перекладач, груповод тощо).

2. Ціни на певні види послуг туризму 
(екскурсії, фотопослуги тощо) можуть не 
входити у вартість турпакета.

Механізм державного регулювання розвитку сфери туризму та курортів

Право-
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Рис. 2. Механізм державного регулювання розвитку сфери 
туризму та курортів [17]
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3. Ціна тура на одну людину залежить від кіль-
кості туроднів.

4. При груповому турі ціна тура на одну людину 
залежить від чисельності туристів у групі.

5. Ціна тура залежить від вікового складу турис-
тів, тому що на багато послуг туризму (проживання 
в готелі, екскурсії) дітям і школярам надаються 
знижки із ціни.

Висновки. Отже, попит на туристичні послуги 
є головним регулятором рівня цін, тому його про-
гнозування повинно стати найважливішою умовою 
вироблення ефективних цін. Усі зазначені вище 
ціноутворюючі фактори та принципи повинні вра-

ховуватися в методах формування цін на туристичні 
послуги, а саме:

– врахування собівартості і маржинальної 
націнки – визначається як витратний метод;

– врахування рівня конкуруючих цін – розгляда-
ється як конкурентний метод;

– врахування співвідношення попиту та пропози-
ції – вважається кон’юктурним методом.

У практичній роботі з формування цін варто вико-
ристовувати три зазначені методи, бо відмова від 
одного з них може привести до значних втрат. У той 
час їх максимальне використання дозволить турис-
тичній фірмі проводити ефективну цінову політику.
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ПРИНЦИПЫ И ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ТУРИЗМЕ

Заячкивская О.В.
кандидат экономических наук, доцент,
Национальный университет водного хозяйства и природопользования

В статье определены принципы и факторы, оказывающие влияние на формирование цен на туристические 
услуги. Сделан акцент на том, что единственным путем решения системных проблем в сфере туризма и курор-
тов является – стратегически ориентирована государственная политика, которая может регулировать цены на 
туристическую продукцию. Для улучшения деятельности государства в данной сфере, была одобрена Страте-
гия развития туризма и курортов на период до 2026 года, целью которой является формирование благоприят-
ных условий для активизации развития сферы туризма и курортов в соответствии с международными стандар-
тами качества и с учетом европейских ценностей, превращения ее в высокорентабельную, интегрированную 
в мировой рынок конкурентоспособную сферу, которая обеспечит ускорение социально-экономического раз-
вития регионов и государства в целом.
Ключевые слова: принципа ценообразования, факторы ценообразования, особенности формирования цен на 
туристические услуги.
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У статті висвітлено окремі стратегічні аспекти управління страховими компаніями. Визначено осно-
вні проблеми, що потребують вирішення при управлінні страховою компанією, а також ризики сучас-
ного страхового ринку, які мають бути враховані при цьому.
Ключові слова: страхування, управління, фінансова стабільність, ризики, управління ризиками, 
страхові резерви.

PRINCIPLES AND PRICING FACTORS IN TOURISM

Zayachkivska O.V.
Ph.D. in Еconomics
National University of Water and Environmental Engineering

The article defines the principles and factors that influence the formation of prices for tourist services. Focuses on the 
fact that the only way to solve systemic problems in the tourism and resorts – are strategically focused public policy 
that can regulate the prices of tourism products. For improvement of the state in this area was approved strategy of 
development of tourism and resorts in the period up to 2026, which aims at creating an enabling environment conducive 
to the development of tourism and resorts according to international quality standards and with European values, 
transforming it into a highly profitable, integrated into the global competitive market sector, providing accelerate 
socio-economic development and the state as a whole.
Keywords: principles of pricing, pricing factors, especially the formation of prices for tourist services.

Постановка проблеми. Бурхливий розвиток 
страхового ринку України свідчить про зацікавле-
ність у провадженні страхових послуг як з боку стра-
ховиків, так і з боку страхувальників. Проте такий 
розвиток не забезпечує стану фінансової надійності 
ринку, що особливо виявляється за впливу важко-
прогнозованих форс мажорних обставин. 

Сучасний економічний стан країни змушує 
замислитися топ-менеджерів страхових компаній 
(СК) над тим, як шляхом ефективного менеджменту 
можна вберегти компанію від збитків у майбутньому 
і забезпечити їй фінансову стабільність за будь-яких 
зовнішніх впливів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням загальних процесів розвитку страхо-
вого ринку та управлінню страховими компаніями 
присвячені праці українських вчених: В.Д. Базіле-
вича, В.В. Гуменюка, С.С. Осадця, О. Охріменко, 
В.М. Фурмана. Основні принципи і методи управ-
ління страховими компаніями знайшли своє відобра-
ження у наукових працях таких вітчизняних та зару-

біжних вчених, як: В. Баранова [1], О.В. Баранова 
[6], Т.А. Васильєва [4], О. Вімар [12], О.А. Гаман-
кова [2], Н.Д. Еріашвілі [7], О.В. Козьменко [3; 4], 
С.М. Козьменко [3], Г.В. Кравчук [4], Н.М. Нікуліна 
[7], Р.В. Пікус [5], В.К. Хлівний [6] та інші.

Постановка завдання. Метою статті є теоре-
тичне узагальнення та розробка практичних реко-
мендацій, спрямованих на удосконалення стратегіч-
ного управління страховими компаніями у контексті 
досягнення стабільності їхнього функціонування.

Виклад основного матеріалу. Підтримка ста-
більності функціонування страхових компаній (СК) 
є важливим аспектом з точки зору подальшого роз-
витку страхового ринку у світовому масштабі і 
вимагає ефективного застосування методів ризик-
менеджменту.

Традиційно СК приділяють значну увагу ризикам 
у галузі перестрахування, інвестиційним, технічним 
і операційним ризикам (табл. 1) [1].

Для управління СК необхідно враховувати вплив 
зовнішніх чинників. Джерелами їх породження 
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можуть бути світовий фінансовий і страховий 
ринки, український фінансовий та страховий ринки, 
органи державної влади, природні катаклізми тощо. 
Зовнішні фактори, які впливають на вибір страте-
гій страхових компаній представлені на схемі 1 [2]. 
Труднощі прогнозування такого впливу додатково 
ускладнюють управління СК.

Таблиця1
Основні ризики,  
притаманні страховій діяльності

Ризик
Кредитний 
ризик

Ризик невиконання зобов’язань стра-
хувальниками (за страховими вне-
сками), а також іншими дебіторами

Операційний 
ризик

Ризик, що виникає через навмисні/
ненавмисні помилки або невідповідні 
дії персоналу

Ризик втрати 
ліквідності

Ризик масової виплати страхового 
відшкодування, як наслідок- значні 
втрати при перетворюванні активів в 
реальні кошти, неочікуваний дефіцит 
платіжних засобів

Ризик в 
галузі пере-
страхування 

Ризик неефективності перестрахо-
вого покриття, як наслідок -зниження 
рівня гарантованості виконання влас-
них зобов’язань 

Ринковий 
ризик

Ризик понесення втрат через інвесту-
вання коштів страхових резервів

Технічний 
ризик

Ризик невідповідності розрахунко-
вого розміру тарифів їхнім фактич-
ним розмірам

Аналіз українського страхового ринку [4] вия-
вив основні ринкові, андеррайтерські, кредитні, 
операційні ризики і ризики ліквідності. Ті серед 
них, що мають найбільший рівень ризикованості, є 

обов’язковими для врахування при складанні так-
тичного плану менеджменту СК. 

Отже, критерієм ефективності управління стра-
ховою компанією є досягнення та збереження нею 
фінансової стабільності в умовах динамічного роз-
витку страхового ринку України, що зазнає комплек-
сного впливу ряду описаних нами факторів. 

Слід зауважити, що поряд з ризик-менеджмен-
том важливе значення для підтримки стабільності 
страхової компанії має вибір стратегії у різних сфе-
рах її управлінської діяльності: управління страхо-
вим портфелем, процесом андеррайтінгу, політикою 
формування та розміщення страхових резервів, роз-
ширенням обсягів діяльності, взаємодією з діловими 
партнерами. Розглянемо відповідні особливості 
управління зазначеними стратегічними аспектами 
функціонування страхових компаній.

1. Стратегія швидкого зростання страхової компа-
нії. Стратегія швидкого зростання і завоювання нових 
сегментів страхового ринку може містити в собі під-
ґрунтя для порушення стабільності в діяльності СК та 
її подальшої неплатоспроможності. Найбільш простим 
способом збільшення масштабів діяльності є зниження 
тарифних ставок, що на практиці для багатьох стра-
хових компаній тісно пов’язане із ціновим демпінгом 
(продаж на експортному ринку товару за ціною, ниж-
чою його ціни на національному ринку). Основною 
загрозою встановлення ціни на страхові послуги на 
рівні, меншому за рівні інших учасників ринку, є ймо-
вірність понесення значних витрат через обмежені 
обсяги страхових резервів. При цьому, в довгостроко-
вих видах страхування обсяг страхових зобов’язань і 
можливі фінансові втрати можуть мати прихований 
характер протягом тривалого періоду часу [5].

З іншого боку, стратегія швидкого зростання 
може бути ефективним стратегічним рішенням, 

Схема 1. Зовнішні фактори, які впливають на вибір стратегій страхових компаній
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наприклад, у випадку знаходження певної ніші 
на страховому ринку та налагодження розробки й 
дистрибуції страхових продуктів таким чином, що 
дозволяє СК утримувати достатньо низькі тарифи і 
масово їх реалізовувати.

Окрім фінансових збитків, існують загрози 
іншого характеру. Наприклад, матеріально-технічне 
забезпечення СК може виявитись непристосова-
ним до нових обсягів діяльності. Існує ймовірність 
виникнення труднощів із системами інформаційно-
аналітичного забезпечення, що не призначені для 
обробки великого масиву даних, а також із чисель-
ністю спеціалістів компанії з урегулювання збитків. 
Тобто йдеться про бізнес-процес урегулювання стра-
хових зобов’язань, оскільки розширення агентської 
мережі, створення регіональних представництв, що 
передбачає підвищення кількості спеціалістів із про-
дажу страхових продуктів, зазвичай відображається 
у стратегічному плані стрімкого росту.

Слід також врахувати, що у страховій діяльності 
не всі види страхування є збитковими. Однак за недо-
статньої комплексності впровадженої стратегії, що 
охоплює лише окремі бізнес-процеси страхової компа-
нії, грошові потоки від цих джерел надходження стра-
хових премій не перевищать страхові зобов’язання за 
збитковою частиною страхового портфелю, оскільки 
активи зростають набагато меншими темпами, ніж 
ризики, що приймаються на страхування.

Іншим способом розширення діяльності СК є опе-
рації злиття/поглинання або купівлі нового бізнесу. 
У країнах із високим рівнем розвитку страхового 
ринку зазначена стратегія зазвичай вважається опти-
мальною за умови підвищення кількості співробітни-
ків або інфраструктурних змін всередині компанії з 
метою збільшення обсягів страхових платежів.

2. Стратегія формування страхових резервів. 
З метою виконання страхових зобов’язань мають 
бути сформовані адекватні страхові резерви для 
заявлених збитків і таких, що сталися, але про які ще 
не повідомлено. Якщо ж обсяги страхових резервів 
свідомо занижені, це означає, що розмір прибутку 
СК збільшується. 

Недостатність обсягів страхових резервів може 
бути наслідком дії чинників зовнішнього серед-
овища, що знаходяться поза зоною впливу окре-
мої СК, таких як несподівані зміни правового поля 
діяльності СК, підвищення середньої очікуваної 
тривалості життя, зміна суспільної думки, винаходи 
в галузі медицини, які автоматично підвищують вар-
тість лікування [5].

Обсяги страхових резервів у довгостроковій пер-
спективі змінюються під впливом циклічності цін на 
страхові послуги. Низхідний цикл є однією із харак-
теристик страхового ринку у фазі спаду, що виникає 
згідно з економічними тенденціями на фінансовому 
ринку в цілому, коли фінансові установи функці-
онують на рівні беззбитковості через надмірність 
пропозиції фінансових послуг. Також фаза спаду є 
наслідком стратегічних прорахунків самих учасни-
ків страхового ринку, якщо запланований обсяг над-
ходження страхових премій, закладений у бюдже-

тах СК, які оперують на даному ринку, перевищує 
потреби у страхових послугах з боку існуючих і 
потенційних клієнтів СК. Отже, що- найменше одна 
компанія на ринку з метою виконання встановле-
них коротко- або довгострокових планів буде зму-
шена знизити страхові тарифи і встановити ціни на 
послуги, нижчі за ринкові. Для того, щоб не втратити 
частину ринку, більшість компаній будуть слідувати 
за такою СК, особливо якщо остання належить до 
лідерів страхового ринку.

Висока прибутковість страхової діяльності, 
характерна для даної фази циклу, дозволяє при-
вести значення показників платоспроможності у 
відповідність до нормативних, прибутковість також 
приваблює нових учасників на страховий ринок. 
Зазначена ситуація призводить до перевищення про-
позиції страхових продуктів над реальним попитом 
на неї, а це, у свою чергу, переводить фазу циклу цін 
на страхові послуги у низхідну стадію. 

Отже, із проведеного аналізу можна зробити 
висновок, що дефіцитність страхових резервів і 
заниження ціни на страхові послуги є взаємоза-
лежними чинниками, які мають негативний вплив, 
насамперед на платоспроможність страхової ком-
панії. З іншого боку, надлишок страхових резервів 
виникає при здійсненні андеррайтингу за високими 
цінами на страхові продукти. Але в більшості випад-
ків існує певна закономірність: дефіцит математич-
них і технічних резервів виявляється через декілька 
років після того, як вартість страхових послуг під-
вищується, а їх надлишок спостерігається і корегу-
ється, коли ціни починають падати. 

Первинне оцінювання страхових вимог зазви-
чай має недостатній ступінь імовірності і значно 
відрізняється від фактичних страхових виплат, 
оскільки на практиці майже неможливо передбачити 
з достатньою точністю всі можливі загрози. Проте 
СК можуть поліпшити бізнес-процеси формування 
та корегування обсягів страхових резервів, особливо 
враховуючи специфіку циклічність цін на страхові 
послуги або такі важливі чинники, як зростання 
середньої очікуваної тривалості життя, витрати на 
медичне обслуговування, зростання рівня заробітної 
плати, збільшення темпів інфляції тощо. 

Покращення практики резервування, крім самих 
фінансових установ, стимулюється органами регу-
лювання ринків фінансових послуг (ОРРФП) за 
рахунок нормативних актів і бухгалтерських стан-
дартів у частині підвищення прозорості діяльності 
СК. Удосконалення відкритості функціонування СК, 
в тому числі і в частині розмірів страхових резервів, 
адекватності страхових тарифів страховим ризикам 
допомагає багатьом компаніям підтримувати достат-
ній рівень фінансової безпеки. 

Крім цього, така ситуація створює певні вигоди як 
для страхового ринку в цілому, так і для окремих стра-
хувальників і власників страхової компанії. Власники 
страхових полісів отримують впевненість у плато-
спроможності СК, відповідно зростає довіра до СК, а 
акціонери (власники капіталу) мають користь від того, 
що раціональне ціноутворення й адекватність роз-



57

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

мірів страхових резервів прийнятим зобов’язанням 
краще відображає прибутковість функціонування 
компанії. При цьому, оптимальна методика резер-
вування зменшує вплив циклу формування вартості 
страхових послуг і в середньостроковій перспективі 
допомагає досягти більших прибутків.

Слід пам’ятати, що дефіцит страхових резервів 
утворює більш високий рівень прибутку в коротко-
строковій перспективі та призводить до його змен-
шення у довгостроковій.

3. Стратегія делегування управлінських повно-
важень страхової компанії та аутсорсинг. Діяльність 
будь-якої СК включає в себе такі бізнес-процеси: 
розробка страхових продуктів, андеррайтинг, супро-
водження договорів страхування, врегулювання 
збитків, перестрахування тощо. В основному повно-
важення щодо виконання зазначених бізнес-процесів 
покладається на персонал страхової компанії. Проте 
на сьогодні на страховому ринку представлені спе-
ціалізовані установи, які можуть виконувати деякі 
із цих функцій, тобто існують широкі можливості 
для аутсорсингу. В деякій мірі такий спосіб ведення 
бізнесу і побудови бізнес-процесів є досить прива-
бливим для СК, адже остання може функціонувати 
за базової чисельності співробітників, максимально 
знижуючи таким чином адміністративні витрати і, в 
певній частині, витрати на ведення справ в цілому 
(тобто ліквідаційні й аквізиційні витрати) [5].

Втім існує сукупність імовірних ризиків з боку 
аутсорсингової/асистантської компанії, що можуть 
негативно позначитись на стабільності функціону-
вання СК, серед яких: 

– недостатній професіоналізм персоналу аутсор-
сингової компанії; 

– нестача фінансових ресурсів для забезпечення 
достатнього рівня обслуговування СК і його клієнтів; 

– імовірність конфліктів інтересів із страховою 
організацією; 

– можливість фінансових махінацій і страхового 
шахрайства; 

– неспроможність систем інформаційно-аналітич-
ного забезпечення аутсорсингової компанії надавати 
необхідні СК дані для моніторингу взаємодії [6].

Вищенаведені ризики можуть спостерігатися і в 
самій страховій компанії, якщо вона самостійно забез-
печує повне виконання власних бізнес-процесів. Разом 
з тим, делегування деяких функцій аутсорсинговій 
компанії означає, що функції в певній мірі відділяються 
від первинної організації і тому можливості щодо здій-
снення належного моніторингу зменшуються.

Слід зазначити, що використання СК послуг 
сторонніх компаній для виконання певних функцій 
є широко розповсюдженою практикою в країнах із 
високим рівнем розвитку ринку страхових послуг. 
Однак для досягнення максимальної ефективності 
від співпраці з аутсорсинговими компаніями необ-
хідно ретельно підходити до встановлення лімітів 
по операціях чи функціях, типу й обсягах прийнятих 
на страхування ризиків. Якщо ці позиції не зазна-
чені в договорі із сторонньою організацією, остання 
матиме всі можливості для прийняття значної кіль-
кості збиткових ризиків. Виплата комісійної вина-
городи як відсотка від обсягів надходження страхо-
вих премій стимулюватиме аутсорсингову компанію 
укладати більшу кількість договорів страхування, 
а процес ризик-менеджменту при цьому матиме 
низьку якість через високий середній рівень збит-
ковості страхової суми і недостатню диверсифікова-
ність страхового портфеля. 

Крім того, ймовірність настання ризиків підви-
щується у випадку непрофесіоналізму і недобросо-
вісності спеціаліста страхової компанії, який при-
ймає рішення щодо вибору відповідної сторонньої 
організації для виконання певних бізнес-процесів. 
У такій ситуації виникають конфлікти інтересів, а 
також існує висока ймовірність шахрайства.

Діаграма 1. П’ять найбільших природних катастроф 2015 року
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4. Стратегія управління катастрофічними ризи-
ками (у контексті страхових компаній, що займа-
ються страхуванням стихійних явищ навколишнього 
середовища, техногенних катастроф, антропоген-
ного впливу тощо). 

У 2015 році стихійні лиха завдали збитків на 
82 млрд євро, а це – найнижчий показник з 2009 року. 
У 2014 році втрати від природних катастроф сягнули 
100 млрд євро. Середньорічні збитки від стихії ста-
новлять 120 млрд євро. Лише 27 млрд із 90 млрд 
загальних збитків були повернені завдяки страху-
ванню [7].

На практиці катастрофічні страхові випадки вини-
кають у результаті або великої кількості страхових 
вимог унаслідок однієї події стихійного характеру 
(наприклад, масові збитки у майновому страхуванні 
через шкоду, заподіяну ураганом) або декількох стра-
хових випадків зі значними втратами (наприклад, зни-
щення невеликого будинку через пожежу).

Значний вплив на діяльність страхової компанії 
може спричинити дія сукупності різноманітних чин-
ників: а) несподіване настання катастрофічних явищ, 
які не перестраховані або під які не сформовано 
достатніх обсягів страхових резервів; б) банкрут-
ство перестрахувальної компанії-партнера; в) недо-
статність грошових коштів для покриття страхових 
зобов’язань через їхню масовість або великий розмір. 
Негативні наслідки для функціонування СК через 
вплив ризиків катастрофічного характеру мають 
майже стовідсоткову ймовірність настання, якщо:

– в процесі андеррайтингу допущено помилки в 
оцінці ризику; 

– ризик виявлено, але менеджмент компанії, праг-
нучи підвищити обсяги надходження страхових пре-
мій, все одно вирішує прийняти його на страхування;

– подія є взагалі непередбачуваною. 
Землетруси, виверження вулканів, шторми, 

повені, шквали вітру й урагани є найбільш розпо-
всюдженими прикладами катастроф природного 
характеру, від яких потерпають не тільки населення, 
підприємства та економіка країни, але й велика 
кількість СК. Останні 15 років завдяки розвитку 
новітніх інформаційних технологій, в тому числі 
комп’ютерного моделювання, передбачення при-
родних катастроф і ймовірна оцінка їхніх фінансо-
вих наслідків, стали можливими для більшості СК. 
Перестрахові компанії, розуміючи їхню схильність 
до впливу катастрофічних ризиків, також створюють 
і впроваджують новітні досягнення інформаційних 
технологій у даній сфері.

Зазначені моделі набули розповсюдження у 
1980-х – на початку 1990-х рр. [8] і на сьогодні можна 
виділити 3 підходи до побудови: – комерційний (ком-
панії-розробники: «AIR Worldwide» (1987), «Risk 
Management Solutions» (1988), «EQECAT» (1994); – 
державний із безкоштовним доступом до моделей 
(започаткований урядом США у 1997 р. під назвою 
«HAZUS»); – приватний, за якого моделі розробля-
ються власними силами страхових або перестраху-
вальних компаній (наприклад, «Swiss RE»). Базова 
структура моделей представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Базова структура моделей оцінювання 
втрат вснаслідок стихійних явищ  
природного характеру

Висновки. Отже, найбільш дієвим підходом до 
забезпечення належного управління зазначеними 
стратегіями є поєднання заходів внутрішнього 
менеджменту страхової компанії й органу регулю-
вання ринків фінансових послуг (ОРРФП). До таких 
заходів слід віднести заходи: 

1. Щодо стратегії швидкого зростання СК: якщо 
в результаті статистичних досліджень встановлено, 
що на страховому ринку погіршення стану плато-
спроможності СК пов’язано із стратегією швидкого 
зростання (завоювання певних сегментів ринку), 
ОРРФП має вжити заходи з обмеження обсягів 
діяльності певних СК. Критерієм може слугувати 
обсяг сформованих страхових резервів, що не відпо-
відає обсягам страхових зобов’язань і може спрово-
кувати порушення нормативів платоспроможності й 
достатності капіталу. За результатами аналізу діяль-
ності страхового ринку ОРРФП може встановлювати 
ліміти щорічного обсягу страхових премій для пев-
них видів страхування. 

2. Щодо стратегії формування страхових резер-
вів: встановлення обов’язкових вимог до кваліфі-
кації актуаріїв (штатних і незалежних). Крім того, 
важливого значення набуває професіоналізм акту-
аріїв, під яким слід розуміти неупередженість у 
висновках, незалежність, високий кваліфікаційний 
рівень, достатній досвід роботи. Вибір актуарія 
повинен залежати від розмірів самої СК, оскільки 
оплата праці таких спеціалістів є досить високою. 
Однак для ОРРФП найбільш цінними є актуарні роз-
рахунки, проведені саме незалежними актуаріями. 

3. Щодо стратегії делегування управлінських 
повноважень страхової компанії й аутсорсингу: 
для зниження ймовірності настання зазначених 
ризиків необхідно ретельно підходити до побудови 
взаємозв’язків із подібними компаніями-партнерами, 
обов’язково проводити регулярний аналіз ефектив-
ності такого співробітництва, можливо навіть за 
допомогою структурного підрозділу з управління 
трудовими ресурсами здійснювати перевірку спе-
ціалістів, які будуть виконувати певні функції для 
СК. Також надзвичайно важливою є ро- бота юри-
дичного департаменту СК при укладенні договору 
з асистантською компанією: необхідно врахувати 
всі деталі контракту, в тому числі вид оплати праці, 
обрати кращі умови взаємодії для СК. 

4. Щодо стратегії управління катастрофічними 
ризиками: настання більшості стихійних явищ при-
родного характеру неможливо передбачити і запо-
бігти їм. Однак ОРРФП повинні впроваджувати 
стандарти нормативного характеру, які допомагають 
учасникам страхового ринку прогнозувати наслідки 
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ймовірних стихійних лих, серед яких аналіз сце-
наріїв і стрес-тестування. Це надає можливість СК 
прогнозувати ймовірні наслідки явищ катастрофіч-
ного характеру, приймаючи при цьому вірні рішення 
щодо обсягів страхових резервів, адекватних страхо-
вим зобов’язанням [9].

Важливо, щоб менеджери всіх рівнів були добре і 
своєчасно ознайомлені зі стратегічною лінією та прі-
оритетами компанії. Саме від них істотно залежить, 
чи зосередяться зусилля працівників на досягненні 

мети компанії. В умовах переходу до ринкових від-
носин в усіх компаніях має бути бізнес-план і роз-
глядатись як основний документ, що визначає стра-
тегію діяльності кожної з них на конкретний період.

Навіть високорозвинена, країна не може не зазна-
вати циклічних підйомів і спадів у економіці. Не всі 
підприємницькі структури однаково відчувають ці 
коливання. Виграють ті, хто вміє прогнозувати ситу-
ацію і своїми продуманими й оперативними діями 
повертати справи на краще.
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В статті досліджено теоретичні і практичні аспекти фінансування діяльності вітчизняних підпри-
ємств за рахунок банківських кредитів та емісії облігацій. Визначено основні переваги та недоліки 
банківських кредитів для фінансування підприємств. Досліджено особливості корпоративних обліга-
цій як джерела залуження фінансових ресурсів підприємствами. Проведено аналіз обсягів та вартості 
кредитів в Україні та досліджено структуру емісії корпоративних облігацій за секторами. Обґрунто-
вано можливості фінансування діяльності вітчизняних підприємств за рахунок банківських кредитів 
та емісії облігацій в Україні на сучасному етапі.
Ключові слова: кредит, емісія, корпоративні облігації, фінансові ресурси, фінансування.

Постановка проблеми. Підвищення ефективності 
бізнесу неможливе лише за рахунок власних ресур-
сів. З метою розширення фінансових можливостей 
підприємств необхідне залучення позикових коштів 
для збільшення капіталовкладень у власний бізнес та 
отримання вищого прибутку в кінцевому результаті. 
Підвищення частки власних фінансових ресурсів 
чинить позитивний вплив надіяльність підприємств. 
Натомість, збільшення величини позикових коштів 
погіршеє фінансову діяльність підприємства та потре-
бує додаткових витрат на сплату відсотків за банків-
ські кредити, доходів на облігації, дивідендів на акції, 
а також зменшує ліквідність підприємства. Ефектив-
ність та гнучкість системи управління формуванням 
позикового капіталу сприяють створенню оптималь-
ної фінансової структури загального капіталу підпри-
ємства. Тому в кожному конкретному випадку слід 
детально продумати доцільність залучення позикових 
фінансових ресурсів.

Враховуючи економічну ситуацію в країні, а саме: 
зростаня відсоткових ставок за кредитами, погір-
шення фінансових результатів роботи більшості 
підприємств, обмежені можливості для ефектив-
ного залучення коштів на ринку капіталу, виникає 
потреба пошуку альтернативних джерел фінансових 
ресурсів. Отже, актуальність даного дослідження 
обумовлена необхідністю всестороннього аналізу 
управління формуванням позикового капіталу для, 
по-перше, вибору і обґрунтування найбільш раціо-
нальної стратегії залучення позикових ресурсів, а, 
по-друге, пошуку можливих альтернативних джерел 
боргового фінансування вітчизняних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і постановка 
завдання. Питанням обґрунтування вибору страте-
гій боргового фінансування підприємства та шляхів 

їх оптимізації присвячено праці багатьох науковців. 
Серед зарубіжних можна виділити праці Є. Брігхема, 
А. Бланка, Г.А. Маховікової, О. Музиченко, Р. Холта, 
Дж. Ван Хорна, а також вітчизняних дослідників: 
М.Г. Білухи, О.Д. Василика, Л.І. Данилової, І.О. Лютого, 
О.В. Любкіної, С.В. Науменкової, В.М. Опаріна, 
Ю.В. Петленко, А.М. Поддєрьогіна, О.С. Філімоне-
нова, В.М. Шелудько, Н.З. Шпака та інших.

Незважаючи на значний внесок науковців в дослі-
дження даної проблематики, залишається недостат-
ньо дослідженою проблема аналізу ефективності 
боргових цінних паперів, як альтернативного дже-
рела фінансових ресурсів підприємства.

Метою статті є дослідження теоретичних та 
практичних аспектів фінансування діяльності вітчиз-
няних підприємств за рахунок банківських кредитів 
та емісії облігацій.

Виклад основного матеріалу. Позичковий капі-
тал являє собою частину капіталу юридичної соби, 
яка не належить йому на правах власності, а залучена 
в обіг на основі позики – отриманого банківського чи 
комерційного кредиту або випуску цінних паперів.

Позичковий капітал може формуватись як за 
рахунок зовнішніх так і з внутрішніх джерел. До 
зовнішніх джерел належать:

– кредити банків;
– кредиторська заборгованість за виконані роботи 

та надані послуги, матеріальні цінності; 
– заборгованість за розрахунками.
До внутрішніх джерел віднесять:
– майбутні витрати та платежі, що нараховані у 

звітному періоді;
– доходи майбутніх періодів.
За терміном використання боргове фінансування 

поділяється на коротко-, середньо- та довгострокове.
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Як показало проведене дослідження, коротко-
строкове фінансування є менш витратним і більш 
гнучким, ніж середньо- та довгострокове. В той же 
час для короткострокового фінансування характер-
ним є ранні виплати i повернення, коливання відсо-
ткових ставок і, як правило, повторне фінансування. 

Середньострокове фінансування на підприєм-
ствах, як правило, здійснюється за допомогою пози-
кового капіталу і лізингу, які використовують для 
покриття потреб компанії. 

Довгострокове фінансування найчастіше вико-
ристовується для активів з тривалими строками 
експлуатації, таких як земля, обладнання або буді-
вельні проекти [3, с. 17-18].

Окрім, розглянутих раніше прямих переваг, вико-
ристання позичкового капіталу надає підприємствам, 
також і опосередковані переваги. Зокрема, це може 
бути наприклад, надання податкових пільг, пільгове 
кредитування. Також, підприємство може отримати й 
додаткову вигоду використовуючи позичковий капі-
тал в період підвищення рівня інфляції. Це обумов-
лено тим, що повернення боргу здійснюватиметься 
грошовими коштами, купівельна спроможність яких 
буде меншою. 

Слід зазначити, що вартість кредиту складається 
з відсоткової ставки, комісії за видачу і оформлення 
кредиту та інших елементів.

В таблиці 1 представлені відсоткові ставки в 
національній та іноземній валютах та обсяги кре-
дитування, надані суб’єктам господарювання за  
2011-2015 рр. в Україні.

Таблиця 1
Обсяги та вартість кредитів в Україні  
за 2011-2015 рр.

Роки

Усього

обсяги, 
млрд. 
грн.

відсо-
ткова 

ставка, %

у тому числі
у націо-
нальній 

валюті, %

в іно-
земній 

валюті, %
2011 1 314,2 14,3 16,0 9,2
2012 1 371,8 15,5 18,4 8,4
2013 1 641,0 14,4 16,6 9,4
2014 1 472,8 15,0 17,6 9,0
2015 1 405,8 17,5 21,8 8,8

Джерело: складено автором на основі [6]

Як бачимо з таблиці 1, найбільший обсяг креди-
тів комерційні банки видали в 2013 році, в наступні 
роки простежується тенденція до зниження. Щодо 
відсоткових ставок, то піковою точкою є якраз 
2015 рік. Незважаючи на зростання витрат по обслу-
говуванню боргів, підприємства продовжують вико-
ристовувати кредити як левову частку додаткових 
ресурсів. Про це свідчать дані з таблиці 2.

Впродовж досліджуваного періоду спостеріга-
ється нерівномірна динаміка рівня відсоткових ста-
вок, проте в 2015 році спостерігається їх зростання, 
незалежно від терміну кредитування.

Згідно з даними, юридичні особи надають пере-
вагу короткостроковому кредитуванню, що є достат-
ньо логічним, враховуючи економічну ситуацію та 
неможливість стратегічного планування діяльності в 
зв’язку з постійними змінами в законодавстві.

В країнах з розвиненою ринковою економікою 
одним з найважливіших джерел позикового фінан-
сування підприємств виступає емісія боргових 
зобов’язань. За рахунок емісії корпоративних облі-
гацій фінансується 30-60% інвестиційних проектів, 
особливо активно залучають кошти в такий спосіб 
компанії сектору високих технологій, а серед покуп-
ців цих фінансових інструментів домінують фінан-
сові інститути [2].

Проведене дослідження підходів до визначення 
поняття облігацій та їх призначення дозволило 
сформулювати наступне визначення поняття корпо-
ративні облігації: це борговий цінний папір, випу-
щений суб’єктом господарювання з метою залу-
чення грошових коштів на фінансовому ринку задля 
фінансування діяльності та розвитку власного біз-
несу, який є свідченням зобов’язання емітента перед 
власником облігації виконати умови випуску цього 
цінного паперу [8, с. 57– 59]. 

Залучення капіталу у формі випуску облігацій 
забезпечує корпорації такі переваги: 

– по-перше, випуск облігацій дає змогу акці-
онерному товариству залучати додаткові фінан-
сові ресурси без обмеження інтересів засновників 
та акціонерів, оскільки емісія облігації не веде до 
втрати контролю над товариством чи перерозподілу 
акціонерного капіталу; 

– по-друге, у разі банкрутства підприємства, 
вимоги власників облігацій будуть задоволені 
швидше, ніж власників акцій; 

Таблиця 2
Обсяги та відсоткові ставки за кредитами юридичним особам протягом 2011-2015 рр.  
у розірі строків погашення

Роки
Усього до 1 року від 1 р. до 5 р. більше 5 років

обсяги, 
млрд. грн.

відсоткова 
ставка, %

обсяги, 
млрд. грн.

відсоткова 
ставка, %

обсяги, 
млрд. грн.

відсоткова 
ставка, %

обсяги, 
млрд. грн.

відсоткова 
ставка, %

2011 1 189,5 13,3 773,1 12,6 237,0 13,7 46,3 10,9
2012 1 236,6 14,5 908,9 13,9 147,4 14,5 33,7 12,0
2013 1 451,6 13,2 1 093,9 12,3 162,5 14,9 32,7 11,2
2014 1 337,6 14,2 995,1 13,6 151,5 14,8 44,2 12,4
2015 1 328,0 17,0 1 024,3 16,5 126,3 15,6 43,8 12,7

Джерело: складено автором на основі [6]
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– по-третє, облігації можуть бути випущені на 
порівняно низьких фінансових зобов’язаннях за від-
сотками (порівняно з відсотками за банківський кре-
дит або дивіденди за акціями); 

– по-четверте, облігації мають ширшу сферу роз-
повсюдження, ніж акції завдяки зменшенню рівня 
ризику для інвесторів, оскільки забезпечені майном 
товариства. 

Водночас, під час випуску облігацій, потрібно 
пам’ятати про те, що: 

– облігації не можуть бути випущені для фор-
мування статутного капіталу корпорації і покриття 
тимчасової нестачі грошових коштів; 

– випуск облігацій несе значні витрати; 
Прийняття рішення про доцільність чи недо-

цільність емісії облігацій здебільшого залежить 
від оцінки інвестиційної привабливості цього цін-
ного паперу, кредитного рейтингу емітента та 
кон’юнктури фондового ринку. Тому в умовах недо-
статньо розвиненого фондового ринку випуск корпо-
ративних облігацій можуть здійснювати лише висо-
корентабельні компанії. 

Метою облігаційної позики є зазвичай фінансу-
вання розвитку стратегічних цілей підприємства за 
обмеженого доступу до інших джерел фінансування. 
Такими цілями можуть бути: 

– регіональна диверсифікованість операційної 
діяльності підприємства, що забезпечує збільшення 
обсягу реалізації; 

– реальне інвестування, яке дасть змогу підпри-
ємству швидко повернути вкладений капітал завдяки 
приросту чистого грошового потоку; 

– інші стратегічні цілі, що вимагають швидкої 
акумуляції позикового капіталу, залучення якого з 
інших джерел неможливе. 

Потенційне коло компаній-емітентів, які відчува-
ють потребу в залучені фінансових ресурсів шляхом 
випуску облігацій, охоплю: 

– середні та великі компанії, що мають змогу реа-
лізовувати великі інвестиційні проекти; 

– компанії, які прагнуть використовувати емі-
сію облігацій як інструмент залучення ресурсів на 
постійній основі; 

– компанії, що мають надійний фінансовий стан, 
високі показники ліквідності, платоспроможності та 
фінансової стійкості й позитивний кредитний рейтинг;

– компанії, які працюють на динамічно зроста-
ючих ринках, що зумовлює не лише поточну, а й 
перспективну потребу в облігаційних позиках для 
фінансування проектів динамічного розвитку.

Динаміка структури корпоративних облігацій за 
секторами виглядає наступним чином (табл. 3).

У 2015 року облігації випускали виключно під-
приємства (крім банків та страхових компаній). При 
цьому в 2014-2015 рр. публічні емісії часто не зна-
ходять значного попиту з боку інвесторів. Так, за 
даними АРІФРУ, в січні-березні 2015 р. не змогли 
розмістити свої облігації Промінвестбанк та Банк 
«Київська Русь». У квітні 2015 р. за результатами 
розміщення боргових цінних паперів «Укртелекому» 
не було продано жодної облігації. У вересні 2015 р. 

Альфа-банк не зміг розмістити облігації серії L на 
300 млн. грн.

Таблиця 3
Структура емісії корпоративних облігацій  
за секторами протягом 2011-2015 рр., млрд. грн.

Роки Облігації 
підприємств

Облігації 
комерційних банків

2011 21,7 13,9
2012 48,73 10,77
2013 36,72 8,04
2014 29,82 8,25
2015 12,43 0,00

Джерело: побудовано авторами на основі [7]

Основною причиною звуження ринку корпора-
тивних облігацій є ускладнення політико-економіч-
ної ситуації та погіршення ділового клімату в країні 
з початку 2014 року. Також, окрім загального зни-
ження ділової активності суттєву роль в такій низ-
хідній динаміці могло відіграти скорочення кількості 
банківських установ, які використовували операції з 
корпоративними облігаціями для покращення показ-
ників фінансової звітності.

За видами економічної діяльності на ринку корпо-
ративних облігацій у 2015 році переважали випуски 
цільових облігацій будівельних компаній, випуски 
енергетичних холдингів, а також випуски фармацев-
тичних компаній [1].

Останніми роками спостерігається тенденція до 
збільшення частки облігацій підприємств в загаль-
ному обсязі емісії корпоративних облігацій, проте 
вона залишається незначною, порівняно з долею 
облігацій, що випускаються державними підпри-
ємствами для покриття внутрішнього дефіциту 
бюджету. Впродовж 2015 року обсяг торгів за дер-
жавними облігаціями становив 253,32 млрд. грн.

Значна частина емісій облігацій здійснюється не 
з метою мобілізації фінансових ресурсів для роз-
витку господарської діяльності, а для оптимізації 
податкового навантаження. Звичними явищами є 
приховування емітентами інформації на фондовому 
ринку, ігнорування вимог щодо присвоєння випус-
кам облігацій кредитного рейтингу, використання 
мобілізованих коштів на цілі, що суперечать про-
спекту емісії [4].

Висновки. Подолання кризи неплатоспромож-
ності підприємств потребує диверсифікації джерел 
фінансування та пошук джерел, які мають трива-
лий строк залучення та фіксовану вартість протягом 
всього строку. Це дає можливість довгострокового 
фінансового планування ліквідності підприємства в 
умовах євроінтеграції та необхідності модернізації 
українських підприємств. Для сталого внутрішнього 
попиту з боку інституційних інвесторів необхідно 
підвищити привабливість облігацій підприємства 
шляхом розширення кола проведення операцій з цими 
інструментами. Можливість отримання ломбардних 
кредитів банками від НБУ під заставу облігацій під-
приємств, які мають позитивний кредитний рейтинг, 
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значно збільшить попит на них з боку банківських 
установ та дозволить підвищити ліквідність активів 
українських банків. Впровадження на підприємствах 
пенсійних програм сприяє появі довгострокових 
інвесторів на фондовому ринку України – недержав-

них пенсійних фондів. Державна підтримка суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності, які мають валютну 
виручку, при розміщенні боргових зобов’язань на 
зовнішніх фінансових ринках активізує залучення 
довгострокових ресурсів в економіку України.
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МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРІВ  
ТА СТАДІЇ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Ліфанова М.І.
аспірант кафедри міжнародної економіки
Тернопільського національного економічного університету

У статті проведено аналіз теорій циклічного розвитку економіки. Розглянуто підходи до визначення 
причин зародження та розвитку циклічного характеру економіки. Узагальнено теоретичні підходи 
щодо етапів життєвого циклу фінансових центрів. Досліджено розвиток фінансових центрів згідно з 
теорією життєвого циклу.
Ключові слова: циклічність, класифікація економічних циклів, середньостроковий цикл Жугляра, дов-
гостроковий цикл Кондратьєва, зовнішні шоки, фінансова криза, життєвий цикл фінансового центру.

Постановка проблеми. Глобалізація є 
невід’ємним елементом сучасного світу, ефективний 
розвиток компанії, організації чи фінансового цен-
тру неможливий без врахування етапів її життєвого 
циклу [1].

Концепція життєвого циклу винила ще в кінці 
ХІХ ст. як комплекс ідей, що включали в себе ідеї 
спадковості та розвитку на рівні індивідуумів та 
організмів, а також адаптації, виживання та вими-
рання на рівні окремих видів та цілих популяцій 
живих організмів. Модель циклу в той час становила 
нелінійний процес змін, яких зазнає організм в про-
цесі свого розвитку від ранніх стадій існування до 
наступних поколінь. 

Життєвий цикл організації, установи, центру 
відіграє важливу роль в системі чинників її внутріш-
нього середовища, хоч й не завжди виокремлюється 
внаслідок того, що сприймається не як ситуативна 
змінна, а як загальносистемна властивість організа-

ції, що відображається на інших її складових части-
нах [2, с.15]. 

Фінансовий центр є сукупністю фінансово-бан-
ківських установ та організацій. Його розвиток 
носить циклічний характер. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вивченням проблем циклічності розвитку фінансо-
вих центрів та стадії їх життєвого циклу присвячені 
праці таких вчених як О.В. Алейнікової, В.В. Бондар-
чука, В.В. Дергачова, О.М. Згуровського, В.П. Кузь-
менка, Л.І. Простебі , Н.Є. Швецової, І.В. Шкодіної, 
Н.Я. Юрків.

Метою дослідження є узагальнення етапів фор-
мування життєвого циклу фінансового центру.

Виклад основного матеріалу. Глобалізація як 
історичний процес носить циклічно-хвилеподібний 
характер. Економіка розвивається не лінійно, а дина-
міка її розвитку має складний циклічний характер. 
Такий напрямок розвитку означає, що основні показ-
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ники цього процесу мають хвильовий характер, який 
повторюється через певні періоди часу. Хвилепо-
дібні спади та підйоми в економіці спостерігаються 
на протязі останніх двох століть.

Фахівці оцінюють циклічність виходячи з таких 
основних положень: 

1. Циклічність як явище багатомірне, і його 
форми носять глобальний характер. 

2. Циклічність як фаза – це поступальний розви-
ток економіки в сучасних умовах. 

3. Циклічний рух відбувається не по колу, а по 
спіралі. 

4. Необхідність поглибленого вивчення циклів 
полягає в тому, що провідні економісти доводять, що 
цикли і кризи – це результат внутрішніх особливос-
тей кожної країни. 

5. Розбіжність циклів в економіці, пов'язана з їх 
різною тривалістю. Це дає можливість для розподілу 
в часі великих інвестицій [3, c. 131].

Якщо циклічність розвитку національних еконо-
мік ХІХ-ХХ ст. виявляла динаміку еволюції капіта-
лістичної ринкової системи окремих країн від фази 
економічного зростання до спаду та їх тимчасового 
розв'язання через кризу, то циклічність розвитку сві-
тових економік початку ХХІ ст. в умовах глобалізації 
набуває синхронізованого характеру у територіаль-
ному, галузевому та часовому вимірах, що ствер-
джує про поступове формування моделі глобального 
економічного циклу [4, с. 115].

Високий ступінь глобалізації світової економіки 
ХХІ ст. у фінансовій сфері обумовлює її значну від-
мінність від економіки минулих століть. Це проявля-
ється у значному багаторазовому перевищенні обся-
гів фіктивного капіталу над обсягами промислового 
капіталу, які відображають світовий валовий про-

дукт. Таке перевищення вартості накопиченого фік-
тивного капіталу над промисловим, не маючи мате-
ріального підкріплення, є одною з головних причин 
сучасних фінансово-економічних криз.

Економічні коливання, що генеруються всередині 
національної економіки внаслідок змін у сукупному 
попиті та пропозиції, обсягах інвестицій та креди-
тування, науково-технічного прогресу, притаманні 
будь-якій економіці. Крім того, на економічний цикл 
національного господарства накладаються різно-
манітні процеси зовнішнього походження по відно-
шенню до національної економіки, які здатні поси-
лювати або послаблювати внутрішню циклічність. 

У даному контексті слід виділити:
– глобальні шоки, що здійснюють прямий вплив 

на усі національні економіки. До даної категорії 
шоків слід віднести, наприклад, різкі зміни цін на 
певні стратегічно важливі товари, зокрема енерго-
носії, а також макроекономічні та регулятивні зміни 
у економіках – світових економічних та фінансових 
центрах (США, Європейський Союз, Японія);

– регіональні шоки, що здійснюють вплив на 
економіки в межах певного регіону. До цих шоків, 
наприклад, можна віднести військові дії, природні 
катастрофи;

– локальні шоки, що впливають лише на окремо 
взяту економіку. До цієї категорії шоків належать, 
наприклад, різкі зміни у державній економічній 
політиці.

Схема етапу виникнення економічних коливань 
подано на рисунку 1. 

Враховуючи, існування тісних економічних 
взаємозв’язків між країнами та регіонами, може від-
буватися певна трансформація шоків. У сукупності 
дія зовнішніх шоків та внутрішніх факторів цикліч-

Рис. 1. Схема виникнення економічних коливань у світовій економіці [6, c. 43]
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ності може призвести до дуже значних коливань 
ринкової кон’юнктури, викликаючи всередині наці-
ональної економіки буми або кризи.

Чим більш відкритою є національна економіка 
та чим важливіше місце вона займає у світовому 
економічному просторі, тим чутливішою є реакція 
глобальних ринків на її внутрішні економічні коли-
вання. Крім того, будь-які значимі економічні події 
в США, європейських розвинутих країнах, Японії, 
Китаю майже миттєво відбиваються на кон’юнктурі 
світових ринків. Аналогічною ситуація є й для дея-
ких країн, що розвиваються – Сінгапуру, Індії, Брази-
лії, Росії, Мексики, хоча й у дещо меншому ступені. 
Що ж стосується слабо розвинених країн, то вплив 
економічних коливань на міжнародні економічні від-
носини є мізерним [5, c. 132].

Наявні економічні коливання передаються іншим 
країнам через сукупність зовнішньоторговельних 
та фінансових механізмів. Зміни у кон’юнктурі гло-
бальних ринків, ініційовані економічними коливан-
нями в певній окремій країні створюють передумови 
для цього, виступаючи зовнішнім шоком для цих 
економік.

Якщо в основу критерію класифікації циклів 
покласти їх тривалість, то можна виділити їх 
наступні види:

1) короткострокові – тривалість яких сягає декілька 
років на певному етапі історичного прогресу;

2) середньострокові – тривалість яких налічує від 
10 до 20 років, та залежить від зміни періодів актив-
ності поколінь людей, оновленням технологічної 
бази, формуванням і розвитком міжнародних еконо-
мічних об'єднань та союзів;

3) довгострокові – тривалість яких 40-60 років, 
котрі пов’язані зі значними змінами у економічному 
та технологічному устрої, якісними перетвореннями 
в житті суспільства, початком нового етапу розвитку.

4) багатовікові – тривалість яких 150-350 років, 
які характеризують собою зміни світових цивіліза-

цій та відзначаються кардинальними перетворен-
нями в суспільстві [7, c. 205].

За всю історію капіталістичних відносин еконо-
міка пройшла 5 великих циклів Кондратьєва, кожен 
з яких, в свою чергу, включає 4-5 середньострокових 
циклів Жугляра. 

Однією із головних заслуг Жугляра було те, що він 
переконливо довів періодичність економічних криз. 
На його думку, центральних механізмом циклічних 
коливань виступають коливання цін: їх підвищення 
призводе до пожвавлення та підйому, їх зниження – 
до рецесії та кризи. Так, після:

 – глобальної фінансової кризи 1970–1971 рр. від-
булася рецесія спровокована «нафтовим шоком»; 

– фінансової кризи 1987–1988 рр. відбулася реце-
сія 1990–1991 рр. яка привела до розвалу СРСР; 

– фінансової кризи 2001–2002 рр. відбулася реце-
сія 2003–2004 рр, спровокована банкрутством вели-
ких IT-компаній;

– фінансової кризи 2006–2007 рр. відбулася реце-
сія (стагнація) 2008–2009 рр спровокована іпотеч-
ною кризою (див. рис. 2).

Життєвий цикл фінансового центру має наступ-
ний вигляд: 

– зародження і становлення;
–  ріст (коли фінансовий центр починає набирати 

обертів і переходить на новий щабель); 
–  зрілість (коли фінансовий центр намагається 

втримати позиції на міжнародному ринку);
–  старість (коли фінансовий центр починає втра-

чати свої позиції і витісняється новими конкурент-
ними фінансовими центрами);

–  трансформація (коли фінансовий центр зможе 
«пережити» всі стадії життєвого циклу, і або зане-
пасти, або досягти статусу світового) [1].

 Оскільки фінансовий центр це сукупність бан-
ків, фінансових компаній, бірж та інших учасників 
ринку, які взаємодіють між собою, то ми вражаємо, 
що ця концепція до нього підходить. Стадії розвитку 
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- підвищення цін на 
нафту;
- інфляція; 
- крах золотовалютного 
стандарту

 

- фінансові 
спекуляція;
- відтік 
інвесторів з 
фондового 
ринку

-зниження темпів 
росту в-ва;
-фінасовий голод;
-зміна позицій у 
торговому розподі
мікраїнами 

-бухгалтерські 
скандали;
- банкрутство 
крупих IT-
компаній 

-банкрутство 
банків;
-криза ринку  
нерухомості;
- обвал ціна на 
сировину

Криза.com Міжнародна 
фінансово-
економічна криза 

Перша 
енергетична 

 

Чорний 
понеділок

Азіатсько-
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 Рис. 2. Систематизація циклічного розвитку глобальної економіки
Джерело: розроблено автором, на основі [7]
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можуть називатися у різних вчених по різному, але 
суті це не міняє. Відповідно до цього, ми побудували 
авторську схему життєвого циклу міжнародного 
фінансового центру, яка подана нижче.

В основі фінансового центру поряд з географіч-
ним принципом лежить принцип історизму, який 
вказує на певну «генну» передумову фінансової 
діяльності, зв’язану з фазами підйому та падіння, 
що свідчить про «детермінізм» існування фінансо-
вий центрів. До цього висновку легко прийти, якщо 
за довгий період часу розглянути всі життєві ката-
клізми класичних фінансових центрів, які пережи-
вали як кращі, так і гірші часи, і навіть інколи зда-
валося, що вони закінчують свій життєвий шлях. 
Наприклад,така ситуація трапилася з Лондоном, 
який ще за часів колонізації британських островів 
Римською імперією, став важливим торговельним та 
кредитним центром західної європейської цивіліза-
ції [2, c. 19]. Але після повалення Римської імперії 
фінансове становище Лондона погіршилося. Проте 
як свідчить історія, грошова комерція неодноразово 
відроджувалася в тому ж місці, а після становлення 
Британської імперії розподіл сил на фінансовій 
арені змінився. Лондон не тільки повернув колишню 
міць, але й став головним фінансовим серцем нової 
імперії. Життєвий цикл фінансового центру продо-
вжувався: в першій половині минулого століття спо-
стерігалося його зниження, а в другій – відновлення 
фінансової могутності.

Циклічність розвитку глобальної економіки 
активно починає проявлятися в умовах фінансо-
вої глобалізації. Розвиток фінансових центрів має 
не лінійний, а хвилеподібний характер. При цьому 
хвилі повторюються через визначені проміжки часу 
і є циклічними. Фінансовий центр – це т.з. глобальне 
місто, з великою концентрацією спеціалізованих 
організацій та інституцій, на які впливає сукупність 
факторів, а тому процес трансформації відбуваються 

безперервно, і кожен новий період функціонування 
фінансового центру має свої особливості. Саме 
циклічність зумовлює появу існування різноманіт-
них криз, а період кризи завжди змінюється періодом 
зростання. Для фінансового центру важливо в період 
кризи знизити вплив на свою діяльність її негатив-
них наслідків за рахунок внутрішніх резервів [8].

Фінансові кризи прискорюють зміни у світовій 
фінансовій архітектурі, вихід фінансових центрів 
країн з ринками на міжнародний рівень. Однак цей 
процес носить неоднозначний і суперечливий харак-
тер. З одного боку, посилюється роль регіональних 
фінансових центрів зі своїми групами інвесторів та 
емітентів, фінансових та інфраструктурних інститу-
тів. У ряді випадків вони набувають функції, властиві 
глобальним центрам, і підсилюють свої позиції на 
ряді спеціалізованих ринків. Крім того, активізація 
діяльності цієї групи МФЦ надалі дозволить більшою 
мірою залучати грошові потоки і активи країн, що 
знаходяться на периферії регіонів. Розширення діяль-
ності фінансових центрів ґрунтуватиметься на розви-
тку та консолідації фондових і товарних бірж, станов-
ленні власної інфраструктури ринку цінних паперів.

Циклічний розвиток економіки несе як пози-
тивні, так і негативні наслідки для фінансового цен-
тру. Так, позитивний ефект від створення фінансо-
вого центру:

– створення додаткових робочих місць. Нові 
робочі місця з’являються в фінансових установа, 
підприємства, організаціях, що входять до складу 
фінансового центру;

–  підвищення рівня та якості життя населення; 
–  зростання податків внаслідок ефективної 

роботи бірж та інших фінансових інституцій у складі 
МФЦ;

– міграція додаткової робочої сили. 
Збільшити синергетичний ефект роботи 

фінансового сектору в умовах посилення цикліч-

Рис. 3. Життєвий цикл міжнародного фінансового центру
Джерело: розроблено автором, на основі [7]
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ності та кризових явищ можливо шляхом збіль-
шення притоку грошових ресурсів і зменшення 
їх відтоку.

Висновки. Підсумовуючи дану проблему, 
потрібно зазначити, що проблема циклічного роз-
витку економіки набуває особливої актуальності на 
сучасному етапі розвитку світової економіки, коли 
процеси глобалізації охоплюють всі сфери життя, 

визначаючи подальший напрямок та темп розвитку 
фінансових центрів.

Аналізуючи історію розвитку економіки, можна 
стверджувати, що перехід від одного циклу до 
іншого був обумовлений структурними змінами в 
технологіях та переходом до нового типу виробни-
цтва, обробки інформації та ін., що стало джерелом 
нових можливостей зростання економіки.
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В статье проведен анализ теорий циклического развития экономики. Рассмотрены подходы к определению 
причин зарождения и развития циклического характера экономики. Обобщены теоретические подходы к эта-
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In the article the cyclical theories of economic development were analyzed. Discussed approaches to determining 
the cause and origin of the cyclical nature of the economy. This article generalized theoretical approaches to the 
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ДЕРЖАВНО-ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ 
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Ефективність соціально-економічного розвитку та підвищення рівня конкурентоспроможності на 
державному рівні спостерігається через розвиток ключових елементів національної інфраструктури. 
В результаті чого в статті запропонована методика оцінки економічної ефективності державно цільо-
вих програм на основі системи критеріїв. Вона дозволяє обирати ті програми, які матимуть макси-
мально можливий економічний ефект та ефект при мінімальних витратах.
Ключові слова: державно-корпоративне партнерство, державна цільова програма, система критеріїв.

Постановка проблеми. Досвід розвинених країн 
світу з різними соціально-економічними та полі-
тичними системами, а також рівнем розвитку рин-
кових відносин в різних сферах господарювання 
доводить, що якісне зрушення у розвитку механіз-
мів державного програмування полягає у тому, що 
держава все більше стає не просто власником замов-
леної на бюджетні кошти технології або головним 
виконавцем робіт, а ініціатором організації науково-
технологічних партнерств. Саме таке зрушення у 
функціях держави, її програмній політиці дозволяє 
при значному скороченні питомої ваги державних 
витрат, залучаючи корпоративного партнера, одер-
жувати більший економічний ефект, забезпечуючи 
прискорення соціально-економічного розвитку. 
Варто зазначити, що одним з найбільш ефективних 
шляхів забезпечення дотримання якісних та кіль-
кісних характеристик об’єктів державної власності 
є залучення до фінансування та управління цими 
об’єктами корпоративного сектору, бізнес-підпри-
ємницьких структур. При цьому розв’язання питань 
організаційно-економічного забезпечення державно-
корпоративного партнерства (ДКОП) при реалізації 
державних цільових програм (ДЦП), як правило, 
ведеться не за рахунок мобілізації наявних внутріш-
ніх резервів і раціонального використання конку-
рентних переваг, а за рахунок отримання додаткових 
коштів з державного бюджету.

Аналіз останніх досліджень. Стратегія управ-
ління соціально-економічним розвитком на рівні 
держави, територій, галузей є найбільш сприятли-
вою платформою узгодження економічних інтересів 
держави та корпоративного сектору, фактором збли-
ження господарчих суб’єктів. В нормативних доку-
ментах [1; 2] закладено основи управління взаємо-
дією інститутів держави та корпоративного сектору 
при складанні концепцій, стратегій та ДЦП за допо-
могою відображення точок доступу комерційних 
організацій до різних етапів розробок, прийняття та 
виконання управлінських рішень органами держав-

ної влади. В цьому сенсі модель процесу взаємодії 
держави та корпоративного сектору потребує коор-
динації галузевих та державних концепцій, стратегій 
управління та ДЦП.

Проблемою економічної ефективності державно 
цільових програм розглядались в працях багатьох 
вітчизняних та зарубіжних вчених – економістів – 
таких як Ю.В. Берладир, Г.Х. Попов, А.І. Амоша, 
М.Г. Скорін, О.В. Ярошенко та ін.

Розробці ДЦП передує відбір проблемних питань 
(цілей), що включає обґрунтування необхідності їх 
вирішення на державному або регіональному рівнях. 
При виборі та ранжуванні проблем (цілей) за пріори-
тетністю, особливу увагу варто приділити значимості; 
складності їх вирішення традиційними методами; 
неможливості використання несформованого меха-
нізму ринкового саморегулювання; неможливості 
концентрації ресурсів і вимога координації діяльності 
чисельних територіальних органів управління та 
укладання міжрегіональних економічних угод.

Мета дослідження. З точки зору автора, ДЦП, 
що ініціюються та реалізуються будь-яким орга-
ном державної влади, повинні містити: а) перелік 
основних завдань, що потребують першочергового 
розв’язання, б) сукупність і послідовність заходів, 
за допомогою яких вона реалізується, в) розрахунок 
прямих і непрямих (пов’язаних) витрат усіх осно-
вних видів ресурсів, що використовуються при здій-
сненні цих заходів; г) розподіл завдань за термінами 
і виконавцями.

У програмах повинні враховуватися цілі соці-
ально-економічного розвитку відповідного регіону, 
територій або галузі, напрямки структурної і нау-
ково-технічної політики, законодавчих та інституцій-
них перетворень, прогнози розвитку регіональних і 
загальнодержавних потреб, результати аналізу еконо-
мічного, соціального та екологічного стану регіону і 
країни в цілому, а також міжнародні домовленості.

При відборі програм і проектів основним фак-
тором є дотримання рівних конкурентних умов і 
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можливість забезпечити максимальну економічну і 
бюджетну ефективність. Очікувані результати про-
грам повинні мати кількісне вираження, щоб органи 
державної влади у процесі їх погодження могли 
оцінювати економічну ефективність різних про-
грам та обирати ті, які матимуть максимально мож-
ливий економічний ефект при мінімальних витра-
тах. Таким чином, щоб отримати максимальний 
економічний ефект та вирішити найбільш нагальні 
та важливі завдання, слід впровадити принцип спів-
фінансування інвестиційних проектів, оптимально 
розподіливши фінансові зобов’язання між органами 
державної влади та приватними інвесторами, які 
отримають вигоду від їх реалізації. Тому пріоритет 
мають ті проекти і програми, де надання бюджетних 
коштів передбачається в основному на зворотній 
основі і може спричинити найбільший обсяг надхо-
дження позабюджетних коштів, в тому числі інозем-
них інвесторів [3].

Виклад основного матеріалу. Для визначення 
оцінки доцільності розробки ДЦП, автором пропону-
ється застосовувати систему критеріїв (Кі). При цьому 
кожному критерію відповідає певний ваговий коефі-
цієнт, що визначає рівень значущості критерію у під-
сумковій оцінці. Вагові коефіцієнти критеріїв оцінки 
доцільності розробки ДЦП зазначені у табл. 1.

Ступінь відповідності параметрів програми 
(окремих її положень) критеріям оцінки визнача-
ється за бальною школою у діапозоні від 0 до 10.

Значення інтегрального (підсумкового) показ-
ника оцінки доцільності розробки ДЦП складається 
на основі локальних критеріїв. 

В свою чергу, локальний критерій повинен мати 
декілька градацій. Кожній градації відповідає певна 
кількість балів. Вибір градації локального критерію 
має бути аргументованим і здійснюватися у відпо-
відності до пропозицій щодо розробки ДЦП одній 
із градацій. Показники локальних критеріїв оцінки 
доцільності розробки ДЦП та їх бальна оцінка (Ni) 
визначені у табл. 2 [4].

Під цільовими показниками розуміються показ-
ники, що характеризують зміни проблемної ситуації 
в результаті реалізації програми.

Розрахунок бальної оцінки кожного критерію 
(Кі) відбувається шляхом помноження його вагового 
коефіцієнту (Vі) на одну із бальних оцінок (Ni) за 
наступною формулою:

Кі = Vi × Ni                                (1)
Бальна оцінка (Ni) визначається найбільшою від-

повідністю програми одному із показників. На основі 
оцінки кожного критерію визначається підсумковий 
показник оцінки (R). Величина підсумкового показ-
ника оцінки визначається шляхом підсумовування 
оцінок за всіма критеріями за наступною формулою: 

R = K1 + K2 + K3 + … + Ki                   (2)
Ухвалення рішення про доцільність розробки 

програми приймається при кількості набраних балів 
за підсумковим показником у діапазоні від 10 до 7 
включно. При кількості набраних балів за підсум-
ковим показником у діапазоні від 7 до 3, програма 

потребує доопрацювання. При кількості набраних 
балів за підсумковим показником менше 3, прийма-
ється рішення про недоцільність розробки програми.

Таблиця 1
Вагові коефіцієнти критеріїв оцінки  
доцільності розробки ДЦП

Назва критеріїв Ваговий коефіці-
єнт критерію (Vi)

К1 – відповідність предметної 
області, що ініціюється програ-
мою пріоритетам регіону 

0,1

К2 – відповідність предметної 
області, що ініціюється про-
грамою соціально-економічним 
пріоритетам регіону

0,1

К3 – відповідність намічених для 
реалізації завдань і програмних 
заходів повноваженням органів 
державної влади 

0,1

К4 – ступінь охоплення про-
грамними заходами проблемного 
напрямку: певної групи насе-
лення; господарюючих суб’єктів; 
інших проблемних областей

0,1

К5 – наявність аналізу проблем-
ної ситуації в даній сфері, на 
основі якого сформульована про-
блема, що підлягає розв’язанню

0,1

К6 – наявність прогнозу роз-
витку проблемної ситуації, що 
склалася, без використання про-
грамно-цільового методу 

0,1

К7 – наявність у передпроектних 
пропозиціях із розробки проекту 
ДЦП кількісно вимірюваних 
цільових показників (індика-
торів), що відображають цілі 
проблемної області і досягнення 
їх реалізації

0,1

К8 – наявність у передпроектних 
пропозиціях з розробки проекту 
ДЦП показників, що відобража-
ють результати реалізації про-
грамних заходів 

0,1

К9 – наявність у передпроектних 
пропозиціях з розробки проекту 
ДЦП показників соціального 
ефекту від реалізації програмних 
заходів 

0,1

К10 – цілі, завдання та заходи 
передпроектних пропозицій 
з розробки проекту ДЦП, не 
дублюють цілі і завдання інших 
затверджених програм

0,1

Висновки. Останнім часом ефективність соці-
ально-економічного розвитку та підвищення рівня 
конкурентоспроможності на державному рівні спо-
стерігається через розвиток ключових елементів 
національної інфраструктури. В результаті чого під-
силюється зацікавленість до приватних підприємств 
з боку держави з точки зору використання їх потенці-
алу для фінансування, створення та реалізації спеці-
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Таблиця 2
Показники критеріїв оцінки доцільності розробки ДЦП та їх бальна оцінка

Назва критерію Показники критерію Бальна оцінка 
показника критерію (Ni)

1. Відповідність предмет-
ної області програми, що 
ініціюється, пріоритетам 
державного рівня

1.1. Проблемна частина віднесена до пріоритетних 
завдань соціально-економічного розвитку України. 10

1.2. Проблемна частина не віднесена до пріоритетних 
завдань соціально-економічного розвитку України. 0

2. Відповідність предмет-
ної області програми, що 
ініціюється, пріоритетам 
регіону

2.1. Проблемна частина віднесена до пріоритетних 
напрямів соціально-економічного розвитку регіону. 10

2.2. Проблемна частина не віднесена до пріоритетних 
напрямів соціально-економічного розвитку регіону. 0

3. Відповідність завдань та 
програмних заходів для їх 
реалізації повноваженням 
органів місцевої влади 

3.1. Завдання передпроектних пропозицій з розробки 
проекту ДЦП та їх програмні заходи повністю відпо-
відають повноваженням органів місевої влади

10

3.2. Завдання передпроектних пропозицій з розробки 
проекту ДЦП та їх програмні заходи не відповідають 
повноваженням органів місцевої влади

0

4. Ступінь охоплення про-
грамними заходами про-
блемного напрямку: певної 
групи населення; господа-
рюючих суб’єктів; інших 
проблемних областей

4.1. Від 80 відсотків 10
4.2. Від 50 до 80 відсотків 8
4.3. Від 20 до 50 відсотків 6

4.4. До 20 відсотків 4

5. Наявність аналізу про-
блемної ситуації в даній 
сфері, на основі якого 
сформульована та підлягає 
розв’язанню проблеми

5.1. Проведено аналіз проблемної ситуації в даній 
сфері 10

5.2. Аналіз проблемної ситуації в даній сфері відсут-
ній 0

6. Наявність прогнозу роз-
витку проблемної ситуації 
без використання про-
грамно-цільового методу 

6.1. Проведено прогноз розвитку проблемної ситуації 
без використання програмно-цільового методу 10

6.2. Прогноз розвитку проблемної ситуації без вико-
ристання програмно-цільового методу відсутній 0

7. Наявність у передпро-
ектних пропозиціях із 
розробки проекту ДЦП 
кількісно вимірюваних 
цільових показників (інди-
каторів), що відображають 
цілі проблемної області і 
досягнення їх реалізації

7.1. Сформульовано річні і кінцеві цільові показники 
(індикатори) 10

7.2. Сформульовано тільки кінцеві цільові показники 
(індикатори) 8

7.3. Цільові показники (індикатори) відсутні 0

8. Наявність у передпро-
ектних пропозиціях із 
розробки проекту ДЦП 
показників ефективності 
від реалізації програмних 
заходів

8.1. У передпроектних пропозиціях із розробки про-
екту ДЦП є показники ефективності від реалізації 
програмних заходів

10

8.2. У передпроектних пропозиціях із розробки про-
екту ДЦП показники ефективності від реалізації про-
грамних заходів відсутні

0

9. Наявність у передпро-
ектних пропозиціях із 
розробки проекту ДЦП 
показників соціального 
ефекту від реалізації про-
грамних заходів

9.1. У передпроектних пропозиціях із розробки про-
екту ДЦП є показники соціального ефекту від реаліза-
ції заходів у цілому на весь період реалізації програми 
та по кожному року

10

9.2. У передпроектних пропозиціях із розробки про-
екту ДЦП є показники соціального ефекту від реаліза-
ції заходів у цілому на весь період реалізації програми 

5

9.3. У передпроектних пропозиціях із розробки про-
екту ДЦП показники соціального ефекту відсутні 0

10. Цілі, завдання та заходи 
передпроектних пропо-
зицій із розробки проекту 
ДЦП не дублюють цілі і 
завдання інших затвердже-
них програм

10.1. Схожі за цілями і завданнями діючі програми 
відсутні 10

10.2. У наявності діючі програми, що схожі за цілями 
і завданнями 0
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альних проектів, націлених на розвиток інфраструк-
тури. Тому відбір корпоративного партнера залежить 
від основної мети держави як публічної влади. Якщо 
метою є скорочення державних витрат, то в першу 
чергу висуваються фінансові критерії (наприклад, 
пропозиція найвищої ціни за концесію або, навпаки, 
найнижчий рівень необхідних субсидій). Якщо 

головною вимогою до проекту партнерства є поліп-
шення обслуговування населення, то в якості осно-
вних критеріїв можуть виступати показники якості 
вироблених робіт і можливо більш низькі тарифи за 
послуги. До переліку важливих для держави крите-
ріїв відбору можуть включатися показники безпеки, 
охорони навколишнього середовища тощо [5].
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Эффективность социально-экономического развития и повышения уровня конкурентоспособности на государ-
ственном уровне наблюдается через развитие ключевих элементов национальной инфрастуктуры. В резуль-
тате этого в статье предложена методика оценки экономической эффективности государственно целевых про-
грамм на основе системы критериев. Данная методика позволяет выбрать те программы, которые будут иметь 
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Стаття присвячена дослідженню структури власності агропромислових компаній України в контек-
сті двоєдиної агентської проблеми. Здійснено аналіз структури власності агропромислових компаній 
України. Доведено значну концентрацію власності у компаніях, що пояснюється використанням такої 
концентрації як інструменту захисту інтересів інвесторів на тлі слабкого інституційного захисту. 
Доводиться, що концентрація власності виступає на сьогодні замінником захисту прав інвесторів, 
найбільш надійним механізмом забезпечення власності, оскільки інститут захист прав інвесторів 
залишається дуже слабким.
Ключові слова: власність, концентрація власності, двоєдина агентська проблема, власники, акціо-
нери, захист інтересів міноритарних акціонерів, Звіт про глобальну конкурентоспроможність. 

Постановка проблеми. Штульц Р. [5] висунув 
концепцію «двоєдиної агентської проблеми» («twin 
agency problems»), яка виникає через те, що суверенні 
держави і корпоративні інсайдери переслідують свої 
власні інтереси за рахунок зовнішніх інвесторів. 
Іншими словами існує дві тенденції: 1) контролюючі 
інвестори присвоюють компанію, діючи без огляду 
на міноритарних акціонерів, і 2) уряд експропріює 
багатства від акціонерів, як великих, так і малих, що 
посилює проблему. Першу проблему автор називає 
«агентська проблема дій корпоративних інсайде-
рів на свій розсуд», другу – «агентська проблема 
дій правителів держави на свій розсуд» [3, с. 1597]. 
Коли така двоєдина агентська проблема є значною, 
розпорошення власності є неефективним і корпора-
тивні інсайдери змушені утримувати значну частку 
у корпораціях. Як результат, вважає Штульц Р., кон-
центрація власності обмежує економічне зростання, 
фінансовий розвиток, а також здатність країни ско-
ристатися із фінансової глобалізації [5, с. 1595]. 

Вважається, що деякі форми концентрації влас-
ності або контролю пом’якшують проблему колек-
тивних дій корпоративних акціонерів, оскільки великі 
акціонери здійснюють моніторинг менеджменту. 
У багатьох країнах, а фактично, у всіх розвинутих 
країнах, за винятком США та Великобританії, такий 
інсайдерський контроль став однієї із ознак системи 
корпоративного управління. Однак із іншого боку 
агентська проблема існує також між мажоритарними 
акціонерами і міноритарними акціонерами у зв’язку 
із асиметрією інформації і різниці у правах голосу, 
що може призвести до притиснення міноритарних 
акціонерів. Крім того, великі акціонери, як правило, 
не тільки здійснюють моніторинг менеджменту, а 

нерідко і втручаються у його діяльність, часто від-
стоюючи свої вузькі інтереси, які можуть не збігатися 
із стратегією компанії і інтересами решти інвесторів. 
Насправді, для багатьох компаній притиснення з боку 
великих інвесторів, та узурпації ними компаній є фак-
тично основною агентської проблемою [2]. Іншими 
словами насправді, не тільки підзвітність менедж-
менту акціонерам, але і привласнення компаній вели-
кими акціонерами є основною проблемою для кор-
поративного управління. Якщо законодавством не 
встановлено достатнього захисту для зовнішніх інвес-
торів, що фактично має місце в Україні, то засновники 
змушені утримувати значні частки у своїх компаніях, 
що і призводить до високої концентрації власності.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. До 
останніх публікацій з теми дослідження слід відне-
сти праці [3; 4; 5; 13; 14]. 

Так, Вінтіла Г. та Гергіна С. дослідили вплив кон-
центрації власності на вартість компаній, акції яких 
котуються на Бухарестській фондовій біржі за період 
2007-2011 рр. при цьому вартість компаній було вимі-
ряно за показником скоригованого відповідно до 
галузей коефіцієнта Тобіна. Використовуючи мульти-
варіаційні регресійні моделі автори встановили пози-
тивний вплив наявності частки акцій, що належать 
другому за кількістю акцій акціонеру. Також згадані 
автори встановили позитивний зв’язок із наявністю 
третього акціонера і вартістю компаній, але тільки, 
якщо його частка не перевищує 13,08% [13, с. 278].

Нгуєна Т., Локі С. та Ред’я К. встановили, що 
«якість національного управління має значення при 
поясненні взаємозв’язку між концентрацією влас-
ності і продуктивністю», адже «позитивний вплив 
концентрації власності на продуктивність фірм, що 
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оперують в слаборозвинених економіках (В’єтнам), 
як правило, сильніший, ніж в добре налагоджених 
системах (Сінгапур) [4, с. 159]. 

Ліа К., Луб Л., Мітук У. та Жангд З. сконцентру-
вали своє дослідження на концентрації власності, 
однак додали один показник – незалежність рад 
директорів (кількість не виконавчих незалежних 
директорів) і продуктивністю й дійшли висновку, 

що проглядається прямий зв’язок на прикладі китай-
ських фірм, однак із деякими зауваженнями, а саме: 
«Позитивний ефект статистично і економічно зна-
чущий тільки для фірм із приватними контролюю-
чими акціонерами. Для контрольованих державою 
підприємств, як правило, наявний незначний вплив, 
незалежно від того, контролюючими акціонерами є 
державна чи місцева влада» [3, с. 174].

Таблиця 1
Агропромислові компанії України об’єкти аналізу*

Назва компанії Тікер / 
позначення

Країна 
інкорпорування Біржа Основні області 

діяльності 
Земельний 

банк 
Група компаній UX

1 Avangardco 
Investment Public Ltd AVGR Кіпр LSE (Standard 

GDRs MM) в 12 областях -

2 Agroton Public 
Limited AGT Кіпр WSE (main 

market)
Луганська, Доне-

цька та Харківська 151000

3 Astarta Holding N.V AST Нідерланди WSE (main 
market)

Полтавська, Харків-
ська, Вінницька та 

Хмельницька 
250000

4 Industrial Milk 
Company S.A. IMC Люксембург WSE (main 

market)
Полтавська, Черні-

гівська, Сумська 136600

5 Kernel Holding S.A. KER Люксембург WSE (main 
market)

13 областей, головні 
Полтавська, Хмель-
ницька, Черкаська, 

Чернігівська
390000

6 KSG Agro KSG Люксембург WSE (main 
market)

Дніпропетровська, 
Харківська 61000

7 MHP S.A. MHPC Люксембург / 
Україна

LSE (Standard 
GDRs MM)

13 регіонів: осн. 
Київська, Чер-

каська, Сумська, 
Вінницька 

370000

8 Ovostar union N.V. OVO Нідерланди WSE (main 
market) Київська, Черкаська -

9 Milkiland N.V. MLK Нідерланди WSE (main 
market)

Сумська, Чернігів-
ська, Хмельницька, 

Тернопільська
-

10 Trigon Agri TAGR Данія NASDAQ OMX 
Stockholm

Харківська та Кіро-
воградська області 46000

Група компаній UA
11 «АПК-Інвест» APK Україна - Донецька 35000

12 «Агрокомбінат «Сло-
божанський» SLO Україна - Харківська 7500

13 «Агрокомбінат 
«Калита» KAL Україна - Київська -

14 «Агропромислова 
компанія» ACO Україна - Запорізька 11000

15 «Агро-Союз» ASZ Україна - Івано-Франківська н.а.

16 «Бахмутський аграр-
ний союз» BAS Україна - Донецька 13000

17 «Етнопродукт» ETN Україна - Чернігівська 4000

18 «Київ-Атлантик 
Україна» KAU Україна - Київська 13000

19 «Сад» SAD Україна - Сумська 4500

20 ПрАТ «Райз-
Максимко» RSM Україна -

Усі області за 
винятком Закарпат-
ської, Чернівецької 

і Одеської. Най-
більше Сумська і 

Полтавська

653000

* – джерело: сайти компаній, річні звіти компаній, інформація smida.gov.ua
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Вонг К. та Шайлер Г. застосували мета аналіз 
з метою інтеграції різних емпіричних висновків і 
дослідження факторів, що сприяють неузгодженості 
даних. Використовуючи 419 зібраних кореляцій з 
42 досліджень публічних компаній у 18 країнах із 
ринками, що розвиваються автори дійшли висновку 
про те, що «концентрація власності має негативний 
ефект на результативність діяльності компаній в різ-
них країнах» [14, с. 199].

Штульц Р. вказує як двоєдина агентська проблема 
впливає на корпоративне управління: «Зокрема, в 
країнах в яких двоєдина агентська проблема є зна-
чною, слід очікувати більш високий леверидж і 
більш високу частку короткострокового боргу, ніж у 
інших країнах. Крім того, інвестиції в області кор-
поративного управління є менш вигідними в тих 
країнах, де агентська проблема дій державних пра-
вителів на свій розсуд має велике значення, оскільки 
тільки, дії спрямовані на зміцнення ролі корпоратив-
них інсайдерів допомагають знизити ризик експро-
пріації з боку держави» [5, с. 1634]. 

Незважаючи на наявність досліджень щодо концен-
трації власності в контексті двоєдиної агентської про-
блеми, необхідність дослідження цієї теми зумовлена 
недоліками саме попередніх досліджень. По-перше, 
як показав аналіз літературних джерел автори дійшли 
кардинально протилежних висновків щодо концен-
трації власності. По-друге, відсутні дослідження 
об’єктом аналізу яких були б агропромислові компа-
нії України. По-третє, ми повністю згодні із Вонг К. 
та Шайлер Г. у тому, що «узагальнення порівняльних 
досліджень між країнами, які належним чином не 
включають інституційне середовище, можуть при-
звести до невірних висновків» [14, с. 222].

Метою статті є дослідження рівня концентрації 
власності у агропромислових компаніях України як 
проксі показника наявності / відсутності в них дво-
єдиної агентської проблеми. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З метою досягнення поставлених нами цілей нами 
було обрано 20 агропромислових компаній України, 
які поділено на дві групи: 1) група компаній UX та 2) 
група компаній UA (табл. 1). 

До компаній UX включено великі агропромислові 
холдинги і компанії, які здійснюючи свою основну 
діяльність в Україні в пошуках джерел фінансування 
вдалися до лістингу на закордонних торгівельних 
майданчиках. Більшість із цих компаній – сім – роз-
містили свої акції на Варшавській фондовій біржі, 
дві – Авангард та МХП – торгують своїми глобаль-
ними депозитарними розписками на Лондонській 
фондовій біржі і Тригон Агрі – на стокгольмській 
NASDAQ OMX. 

Друга група компаній є компанії інкорпоровані 
в Україні, які регулюються виключно українським 
законодавством. Таке порівняння двох груп компа-
ній покликане допомогти нам у порівнянні також 
інституційного середовища для корпоративного 
управління в країні. Більшість компаній групи UX 
інкорпоровані за кордоном, що накладає на них 
певні зобов’язанні, які формують їх відповідну пове-

дінку, однак, щоб дізнатися стан корпоративного 
управління в Україні слід аналізувати разом компанії 
групи UX та UA, адже саме суміш цих підходів і є на 
сьогодні корпоративне управління в Україні. 

Ефект двоєдиної агентської проблеми відчува-
ється в українських агропромислових компаніях. 
Так, серед компаній групи UA (рис. 1) у всіх компа-
ніях за винятком тільки Кернела та Трігон агрі засно-
вники підприємств (один або кілька) зберігають за 
собою більше 50% акцій. Найбільша концентрація 
власності у Авангарді – 77,5% в руках фактично 
Олега Бахматюка, якому притаманний такий спосіб 
власності фактично по всіх його компаніях. Більше 
70% концентрації власності мають також Мілкіленд 
(73,52%) та Овостар (70,24%). 

Рис. 1. Частка акції, що належить засновникам, 
основним акціонерам компаній групи UX, %
Джерело: сайти компаній, річні звіти

У Агротоні 68,52% належить засновнику Юрію 
Журавльову, схожа ситуація у ІМС, де 68,66% акції 
належать кіпрській Agrovalley Limited, засновника 
Олександра Петрова. КSG Agro – 64,62% акцій утри-
мується швейцарською OLBIS INVESTMENTS LTD 
SA, яка належить Сергію Касьянову. Далі кіпрська 
WTI Trading Limited, бенефіціатором якої є Юрій 
Косюк володіє часткою у 66% у Миронівському хлі-
бопродукті. Овостар – Prime One Capital Limited, 
якій належить більше 70% акцій Овостара контр-
олюється Борисом Бєліковим (генеральним директо-
ром) та Віталієм Вересенком (голова ради директо-
рів). Мілкіленд: через голандську 1 Inc. Cooperatief 
U.A. Анатолій Юркевич володіє 39,81% акцій ком-
панії іще 33,71% у Мілкіленд через ту саму компа-
нію має Ольга Юркевич. Також 5% через голандську 
R-ASSETS COOPERATIEF U.A. володіє колишній 
топ-менеджер В’ячеслав Реков. Заплутана схема 
володіння представлена нами на рис. 2. 

Чим же відрізняються Кернел і Трігон Агрі в тому, 
що вони залишають таку малу частку за засновни-
ками, основними акціонерами? Наша відповідь на це 
питання: психологія і культура власника. Трігон Агрі 
має, в основному скандинавських власників і відпо-
відну культуру. Іншими словами вони не наскільки 
іще відчувають двоєдину агентську проблему через 
те, що виросли і сформувалися у іншому середовищі. 
Власник Кернел Андрій Веревський постійно живе 
у Лондоні, Великобританія і одним із перших вивів 
свою компанії на ІРО, відчувши переваги залучення 



76

# 3 (16) 2017

іноземною капіталу, який допомагає також пере-
шкоджати експропріації з боку держави. Саме тому, 
напевне, free-float Кернела є більшим від 60% (один 
із найбільших показників серед усіх компаній). 

Рис. 2. Власники та спосіб володіння  
публічних компаній із значною часткою 
провідного власника
Джерело: сайти компаній, річні звіти

Дещо інша ситуація склалася із компаніями групи 
UA (рис. 3). 

Рис. 3. Частка акцій, що належить найбільшому 
власнику компаній групи UA, %
Джерело: сайти компаній, річні звіти, інформація сайту 
smida.gov.ua

Так, у більшості компаній групи UA частка осно-
вного власника становить 90 і більше відсотків. 
У двох випадках концентрація власності є абсолют-
ною – 100%. Однак, повну картину власності не 
можливо встановити через брак розкриття інформа-
ції з цього питання. Зокрема, в Бахмутському аграр-
ному союзі фактично три власника, які працюють 
давно в складі ІСД, там немає міноритарних акціоне-
рів. Що стосується Агрокомбінату Слобожанський, 
то структура його власності, може вказувати на те, 
що за цими чотирма фірмами, які мають по майже 
25% компанії, стоять два або кілька власників, однак 
через те, що відсутнє розкриття інформації з цього 
питання важко встановити кінцевих бенефіціаторів. 
У компаніях групи UA концентрація власності, якщо 
зробити поправку на не розкриття інформації, може 
виявитися тотальною. 

Значна концентрація власності, що зберігається 
в українських компаніях (як групи UX, так і UA) 
навіть після виходу на ІРО свідчить про те, що довіра 
до інших джерел дотримання прав власності низька 
і тільки концентруючи у своїх руках більшість прав 
власності власник може контролювати компанії. Це 
підтверджують зокрема міжнародні рейтинги. Осно-
вна проблема полягає в захисті прав інвесторів, осо-
бливо міноритарних. 

Те, що проблема у захисті прав міноритарних 
інвесторів можна переконатися із Звіту глобальної 
конкурентоспроможності – це платформа створена 
Всесвітнім економічним форумом для висловлення 
бізнесом своєї думки щодо юрисдикції, в якій вони 
оперують. В Україні щороку обпитується близько 
105 лідерів компаній, який просять оцінити певний 
компонент за шкалою Лайкерта, де 1 – надзвичайно 
слабкий, 7 – надзвичайно сильний. 

У звіті не наводяться опису проміжних стадій, але 
за логікою вони мають бути такі: 1) надзвичайно слаб-
кий; 2) дуже слабкий; 3) слабкий; 4) важко сказати; 
5) сильний; 6) дуже сильний; 7) надзвичайно сильний.

З даних таблиці 2 можна виснувати, що більшість 
українських респондентів вважають, що захист прав 
міноритарних інвесторів в Україні або слабкий або 
дуже слабкий. 

Таблиця 2
Значення та місце України у Звіті про глобальну 
конкурентоспроможність за показником «Захист 
прав міноритарних акціонерів» [6-12]

Показ-
ник

Роки 
2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2015-
2016

2016-
2017

зна-
чення - 2,9 3,0 2,7 2,9 2,8

місце 138 138 141 146 134 136

У 2013-2014 рр. Україна за цим показником 
посіла 146 місце із 148 країн включених до рейтингу. 
У останньому Звіті з глобальної конкурентоспро-
можності 2016-2017 за захистом прав міноритарних 
акціонерів Україна посідає 136 місце серед 140 країн 
із значенням у 2,8 (із 7 максимально можливих) [12]. 
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Ми в цілому далекі від розвитку концепції «50 
сімей», які окупували Україну [1]. Ми підтримуємо 
інституційне пояснення прогресу і вважаємо, що 
успішні країни від неуспішних відрізняються інсти-
тутами. Тому відсутність такого інституту як захист 
прав інвесторів, змушує власників компаній засто-
совувати інструмент концентрації власності для 
захисту своїх інтересів. 

Висновки. Насправді, для багатьох компаній при-
тиснення з боку великих інвесторів, та узурпації ними 
компаній є фактично основною агентською пробле-
мою. Іншими словами насправді, не тільки підзвітність 
менеджменту акціонерам, але і привласнення компаній 
великими акціонерами є основною проблемою для 
корпоративного управління. Якщо законодавством не 
встановлено достатнього захисту для зовнішніх інвес-
торів, що фактично має місце в Україні, то засновники 
змушені утримувати значні частки у своїх компаніях, 
що і призводить до високої концентрації власності.

Здійснене дослідження концентрації власності в 
контексті двоєдиної агентської проблеми доводить 
наявність першої складової двоєдиної агентської 
проблеми у агропромислових компаніях України – за 

відсутності надійних механізмів захисту своїх акти-
вів власники утримують значну частку акції компаній 
у своїх руках. Така агентська проблема між мажори-
тарними акціонерами і міноритарними акціонерами 
у зв’язку із асиметрією інформації і різниці у правах 
голосу може призвести до притиснення міноритар-
них акціонерів. Така концентрація створює тиск на 
міноритарних акціонерів, які виконуються, здебіль-
шого, роль статистів або глядачів. 

Концентрація власності виступає на сьогодні 
замінником захисту прав інвесторів, найбільш надій-
ним механізмом забезпечення власності, оскільки 
інститут захист прав інвесторів залишається дуже 
слабким. При чому це стосується, як публічних 
закордонних, так і українських компаній. 

Агентська проблема дій корпоративний інсайде-
рів на свій розсуд повинна бути поглинути належним 
чином організованим корпоративним управлінням. 
У зв’язку з цим подальшим напрямом досліджень у 
цій сфері є розробка практичних заходів укріплення 
корпоративного управління на рівні компаній, та 
регулювання захисту прав міноритарних акціонерів 
на рівні держави. 
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Статья посвящена исследованию структуры собственности агропромышленных компаний Украины в контек-
сте двуединой агентской проблемы. Осуществлен анализ структуры собственности агропромышленных ком-
паний Украины. Доказано наличие значительной концентрации собственности в компаниях, что объясняется 
использованием такой концентрации как инструмента защиты интересов инвесторов на фоне слабой институ-
ционального защиты. Доказывается, что концентрация собственности выступает сегодня заменителем защиты 
прав инвесторов, наиболее надежным механизмом обеспечения собственности, поскольку институт защиты 
прав инвесторов остается очень слабым.
Ключевые слова: собственность, концентрация собственности, двуединая агентская проблема, собствен-
ники, акционеры, защита интересов миноритарных акционеров, Отчет о глобальной конкурентоспособности.
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The article investigates the ownership structure of agricultural companies Ukraine in the context of twin agency 
problems. The analysis of the ownership structure of agricultural companies in Ukraine has been done. The significant 
concentration of ownership in the companies is proved. It is being explicated due to the use of this concentration as a 
tool to protect the interests of investors amid weak institutional protection. It is proved that concentration of ownership 
is used today as a substitute for institutional investor protection since the later remains very weak.
Keywords: ownership, concentration of ownership, twin agency problems, owners, shareholders, protection the 
interests of minority shareholders, the Global Competitiveness Report.
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ПРОБЛЕМАТИКА ОТБОРА И СОГЛАСОВАНИЯ МЕТОДОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Персий Ю.А.
аспирант кафедры учета и аудита
Восточноукраинского национального университета
имени Владимира Даля (г. Северодонецк, Украина)

В статье раскрыты пять основных проблем отбора и согласования методов управления затратами на 
предприятии и приведено их негативное влияние на данные процессы в рамках управления затра-
тами. Разработаны пути решения выявленных проблем и повышения эффективности отбора, а также 
согласования методов управления затратами на предприятии. Предложены модель отбора и критерии 
согласования методов управления затратами на предприятии.
Ключевые слова: Затраты, методы управления затратами, предприятие, проблемы, управление, 
управление затратами.

Постановка проблемы. Современное предпри-
ятие постоянно находится в поиске путей повыше-
ния эффективности собственной финансово – хозяй-
ственной деятельности с целью максимального 
удовлетворения предпочтений потребителей, и, как 
следствие, максимизации собственной прибыли. 
Одним из основных направлений такой управленче-
ской работы является выявление проблем и оптими-
зация управления собственными затратами.

В процессе оптимизации управления затратами, 
на особое внимание заслуживает процедура отбора 
и согласования методов управления затратами пред-
приятия, поскольку выбор не эффективного метода 
(методов) такого управления может привести к росту 
затрат с последующим снижением прибыли или пере-
ходу к убыточной деятельности и даже банкротству.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Проблемы изучения, характеристики и исполь-
зования методов управления затратами на современ-
ных предприятиях исследовались в научных работах 
следующих ученых: Н.А. Артамоновой, Д. Брим-
сона, И.Е. Давыдовича, Н.М. Добы, С.И. Дробязко, 
К. Друри, А.М. Живец, Т.М. Остапенко, И.В. Пусто-
вой, И.С. Скоропада, Дж. Фостера, И.Д. Якушика и 
других.

Выделение не решенных ранее частей общей 
проблемы. Отдавая должное достижениям приве-
денных выше ученых, считаем необходимым, исходя 
из рассмотрения многочисленных публикаций по 
проблематике управления затратами на предпри-
ятии, в том числе с использованием соответствую-
щих методов управления, в рамках существующих 
среди ученых подходов к оптимизации такого управ-
ления, осуществить попытку рассмотреть и охарак-
теризовать проблематику отбора, а также согласова-
ния методов управления затратами на современном 
предприятии и предложить пути ее устранения.

Цель написания статьи. На основании харак-
теристики управления затратами и методов управ-
ления затратами рассмотреть проблемы отбора, а 
также согласования методов управления затратами 

на современном предприятии и разработать пути их 
устранения.

Изложение основного материала исследо-
вания. Для современного предприятия управле-
ние затратами является одним из основополагаю-
щих аспектов управленческой деятельности как на 
уровне собственной финансовой подсистемы, так и 
на уровне управления предприятием в общем. Отме-
чаем существенную роль в таком управлении мето-
дов управления затратами. Изучение и оценка науч-
ных работ по проблематике использования методов 
управления затратами, позволила выделить ряд 
проблем связанных, в первую очередь с отбором и 
согласованием данных методов субъектами хозяй-
ствования, а именно:

1. Проблемы связанные с многочисленностью 
трактовок терминов «управление затратами», 
«система управления затратами», что приводит к 
сложностям в отборе методов управления из-за оши-
бок в понимании сущности базовых экономических 
категорий в этой сфере управленческой работы субъ-
ектов хозяйствования.

2. Отсутствие четких формулировок термина 
«метод управления затратами», что усложняет их 
применение на практике.

3. Фрагментарность характеристик основных 
методов управления затратами на предприятии, 
что усложняет их отбор и согласование в процессе 
управленческой работы.

4. Не понимание места методов управления затра-
тами в системе управления затратами предприятия, 
что не позволяет их эффективно использовать.

5. Фрагментарность описания процессов именно 
отбора и согласования методов управления затра-
тами, что приводит к ошибкам и снижает эффектив-
ность всего управления на предприятии.

Исследуем приведенные выше проблемы и пред-
ложим пути их решения.

Функционирование предприятий в современной 
рыночной среде требует повышения их эффективно-
сти по всем аспектам финансово-хозяйственной дея-
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тельности, особенно что касается доходов, затрат, 
прибыли. Отсюда, одним из самых важных аспектов 
в деятельности субъектов хозяйствования, который 

привлекает большой интерес теоретиков и практи-
ков, является управление затратами. Такая ситуа-
ция приводит к тому, что значительное количество 

Таблица 1
Характеристика основных методов управления затратами на предприятии
Название 

метода Характеристика метода Положительные стороны Отрицательные стороны

Директ-
костинг

Маржинальный метод 
управления затратами и 
формирования неполной 
себестоимости.

Возможность анализа и контр-
оля за эффективностью деятель-
ности отдель ных подразделений 
предприятия; фор мирование 
оптимальной производст венной 
программы; возможность гибкого 
ценообразования.

Отсутствует расчет полной 
себестоимости; необходимость 
четкого разделения постоянных 
затрат на переменные и 
постоянные составляющие.

Стандарт-
костинг

Нормативный метод учета 
затрат и формирования 
полной себестоимости.

Известна полная себестоимость 
продукции; отвечает традициям и 
требованиям нормативных актов 
по финансовому учету и налогоо-
бложению.

Сложность в проведении 
анализа, контроля и планиро-
вания затрат; отсутствие учета 
ряда затрат и, отсюда, ошибки 
в расчетах рентабельности; 
высокая вероятность ошибок 
при большом количестве видов 
продукции.

Таргет-
костинг

Управление затратами на 
этапе проектирования новых 
изделий или модернизации 
устаревших.

Высокая эффективность при 
управлении затратами при про-
ектировании новых изделий или 
модернизации устаревших; дости-
жение целевой себестоимости.

Узость сферы применения; 
акцент только на рыночную 
составляющую управления 
затратами.

Кайзен-
костинг

Процесс постепенного 
снижения затрат на эта пе 
производства с целью дости-
жения необходи мого уровня 
себестои мости и прибыли.

Высокая эффективность при 
управлении затратами в рамках 
производства; достижение целевой 
себестоимости.

Узость сферы применения; 
акцент только на рыночную 
составляющую управления 
затратами.

СVР – 
анализ

Позволяет анализировать 
зависимость прибыли от 
уровня цен, структуры про-
изводства, затрат.

Базируется на легко 
рассчитываемых показателях; дает 
возможность оперативно оценить 
влияние величины и структуры 
затрат, объемов продажи продук-
ции на прибыль.

Деление затрат предприятия на 
постоянные и переменные, что 
на практике сделать довольно 
труд но; любое изменение фак-
торов в модели может суще-
ственно изменить конечный 
результат.

Кост-
килинг

Направлен на оператив 
ную минимизацию затрат 
предприятия без вреда его 
деятельности и развитию.

Дает возможность быстро сокра-
тить затраты; повышение конку-
рентоспособности в краткосроч-
ной перспективе (тендер и т.д.).

Жесткость применения; социаль 
ные проблемы на предприятии 
(снижение заработной платы, 
сок ращения персонала); не 
примени мость к отдельным 
подразделениям.

Бенч-
маркинг 
затрат

Создание аналоговой базы, 
которая может быть исполь-
зована в качестве эталона 
для сравнения.

Высокая эффективность при 
управлении затратами; снижение 
вероятности ошибок при расчетах.

Сложность в подборе эталона 
для сравнения; сложность к 
доступу информации по конку-
рентам.

LСС-
анализ

Расчет затрат по этапам жиз-
ненного цикла продукции 
предприятия.

Обеспечение точного прогноза 
зат рат; обеспечение стратегичес-
кого ви дения структуры затрат 
и соотно шение ее со структурой 
доходов.

Неопределенность в учете 
накладных затрат; необходи-
мость получения большого 
объема дополнительной инфор-
мации.

АВС-
анализ

Установление зависимо 
сти затрат от разных про 
изводственных процес 
сов с целью обеспече ния 
эффективности производ-
ства.

Оптимизация объема затрат 
за счет извлечения из них тех, 
которые не связаны с производ-
ством; повышение эффективности 
технологического процесса.

Сложность в проведении ана-
лиза, контроля и планирования 
затрат; высокая вероятность 
ошибок в расчетах.

Theory of 
constraints 
(ТОС)

Метод ориентирован на 
оптимизацию исполь зова-
ния ресурсного потенциала 
компании.

Высокая эффективность при 
управлении затратами; повышение 
эффективности финансово – 
хозяйственной деятельности.

Сложность в проведении ана-
лиза, контроля и планирования 
затрат; высокая вероятность 
ошибок в расчетах.

* – Разработано автором на основании источников [12; 13; 14; 15]
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ученых высказывает свою точку зрения на опреде-
ление термина «управление затратами». На данный 
момент можно выделить несколько групп ученых, 
который рассматривают данный термин под опреде-
ленным ракурсом:

1. И.Е. Давыдович [1], Т.М. Остапенко [2], 
И.С. Скоропад [3] и ряд других ученых рассматри-
вают управление затратами как определенный про-
цесс, направленный на получение высокого эконо-
мического результата (прибыли) предприятия.

2. С.Ф. Голов [4], Т.И. Шутько [5] и ряд дру-
гих ученых рассматривают управление затратами 
как специфическую функцию управления (менед-
жмента) которая призвана оптимизировать процесс 
управления данной составляющей финансово – 
хозяйственной деятельности предприятия.

3. А.А. Пылыпенко [6], Н.Ю. Ершова [7], 
Л.М. Христенко [8] и ряд других ученых рассма-
тривают управление затратами как определенную 
систему или подсистему в системе управления пред-
приятием, функционирование которой направлено 
на повышение эффективности деятельности субъек-
тов хозяйствования.

Учитывая наличие в современной научной литера-
туре системного, ситуационного, функционального, 
предметного и процессного подходов в управлении, 
с выделением системного подхода как основопола-
гающего [9, с. 358], будем считать, что управление 
затратами на предприятии – это соответствующая 
система, состоящая из ряда взаимосвязанных эле-
ментов, функционирование которой направлено на 
повышение эффективности его финансово – хозяй-
ственной деятельности (максимизация прибыли).

Исходя из приведенного выше определения 
«управления затратами» необходимо также опре-
делить сущность термина «система управления 
затратами».

Поддерживаем точку зрения М.В. Волковой, что 
система управления затратами на предприятии вклю-
чает ряд взаимосвязанных и соответствующим обра-
зом организованных элементов, которые должны 
функционировать в едином целом, рационально, 
четко, бесперебойно, с определенными целевыми 
установками (минимизация размера затрат, макси-
мизация прибыли, повышение конкурентоспособно-
сти и т.д.) [10, с. 27].

Таблица 2
Модель отбора методов управления затратами на предприятии

Группы критериев 
отбора методов управ-

ления затратами
Критерии отбора методов управления 

затратами
Методы управления затратами на 

предприятии

Стратегическая цель 
предприятия

Выход на новые рынки LCC-анализ, таргет-костинг, CVP-анализ, 
бенчмаркинг затрат

Закрепление на существующих рынках Бенчмаркинг затрат, кайзен-костинг
Рост прибыли в краткосрочном периоде Метод АВС, кост-киллинг
Рост прибыли в долгосрочном периоде Таргет-костинг, кайзен-костинг
Повышение конкурентоспособности пред-
приятия за счет низких затрат и соответ-
ствующей им низкой цены

СVР-анализ, таргет-костинг, бенчмаркинг 
затрат

Выпуск новой продукции и выведение ее 
на новый или существующий рынок LCC-анализ, таргет-костинг

Цель управления затра-
тами

Сокращение затрат Кост-киллинг, CVP-анализ, метод АВС
Обеспечение целевого уровня затрат Бенчмаркинг затрат, таргет-костинг
Обеспечение превышения дохода над 
затратами в долгосрочном периоде Таргет-костинг, метод АВС, LCC-анализ

Эффективное использование имеющихся 
ресурсов

Стандарт-костинг, метод ТОС, LCC-
анализ

Стадия жизненного 
цикла продукции

Внедрение на рынок Таргет-костинг, бенчмаркинг затрат, LCC-
анализ

Рост Стандарт-костинг, директ – костинг, LCC-
анализ

Зрелость Кайзен-костинг, LCC-анализ, CVP-анализ
Спад Кост-киллинг, LCC-анализ

Место управления 
затратами в общей 
системе управления 
предприятием

Управление затратами является 
приоритетным в управлении предпри-
ятием

Таргет-костинг, кайзен-костинг, LCC-
анализ

Управление затратами рассматривается в 
ряду с другими объектами управления

Кост-киллинг, кайзен-костинг, стандарт-
костинг, директ-костинг, CVP-анализ, 
метод АВС, бенчмаркинг затрат

Управления затратами выполняет вспомо-
гательную роль

Стандарт-костинг, директ-костинг, CVP-
анализ, метод АВС, бенчмаркинг затрат, 
кост-киллинг

* – Разработано автором на основании источников [12; 17; 18]
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Одним из элементов системы управления затра-
тами на предприятии должны быть методы (метод) 
управления затратами. Необходимо отметить, что не 
смотря на многочисленные научные работы посвя-
щенные проблематике использования тех или иных 
методов управления затратами в финансово – хозяй-
ственной и управленческой деятельности современ-
ных предприятий, отсутствует четкая трактовка тер-
мина «метод управления затратами», что усложняет 
их понимание и определение роли в системе управ-
ления затратами субъектов хозяйствования.

Под методом будем понимать способ достижения 
любой цели, решения конкретной задачи, совокуп-
ность приемов или операций практического или тео-
ретического познания действительности [11].

Отсюда метод управления затратами – это сово-
купность специфичных приемов направленных на 
повышение эффективности управления затратами 
на предприятии.

Раскрывая проблематику отбора и согласова-
ния методов управления затратами на предприятии 
можем отметить, что руководство и соответствую-
щие подразделения субъектов хозяйствования зача-
стую не могут правильно подобрать необходимый в 
данной ситуации метод (методы) управления затрат 
поскольку не владеют полной информацией по их 
количеству, характеристике, отрицательным и поло-
жительным сторонам. В таблице 1 приведем харак-
теристику основных методов управления затратами 
на предприятии.

Учитывая, что управление затратами нами рассма-
тривается с точки зрения системного подхода к управ-
лению, на основании чего дано управление термина 
«система управления затратами», важным является 
определить место методов управления затратами на 
предприятии в системе такого управления.

Беря за основу исследование О.А. Сукач [16] 
приведем этапы формирования системы управления 
затратами на предприятии и определим место мето-
дов управления затратами:

1. Выявление факторов влияния (внешних и вну-
тренних) на систему управления затратами.

2. Определение цели управления затратами.
3. Определение задач, которые необходимо 

выполнить в процессе достижения цели управления 
затратами.

4. Определение объектов управления затратами.
5. Определение субъектов управления затратами.
6. Определение и оценка функций управления 

затратами.
7. Распределение функций управления затратами 

между структурными подразделениями предприятия.
8. Выбор метода (методов) управления затратами.
9. Материальное обеспечение управление затра-

тами.
10. Информационное обеспечение управление 

затратами.

11. Реализация процесса управления затратами.
12. Мониторинг результатов управления затра-

тами.
13. Контроль результатов управления затратами.
14. Учет результатов управления затратами.
15. Оценка результатов управления затратами.
16. Внесение изменений в систему управления 

затратами на предприятии.
Таким образом, оценивая систему управления 

затратами на современном предприятии, можно 
четко увидеть, что методы управления затратами 
являются одними из главных ее элементов.

Однако, без четкого понимания процесса отбора 
и согласования таких методов, приведенная выше 
система будет функционировать не эффективно. 
Опираясь на разработки И.В. Пустовой [12], 
Ю.С. Погорелова [17] и И.Д. Якушика [18] можем 
представить в таблице 2 модель отбора методов 
управления затратами на предприятии.

Относительно согласования методов управления 
затратами на предприятии, используя наработки 
И.В. Пустовой [12], можем выделить ряд критериев 
такого согласования:

1. Размер предприятия (микро, малое, среднее, 
большое).

2. Форма собственности (государственная, част-
ная).

3. Организационная структура управления 
(линейная, функциональная, линейно – функцио-
нальная и т.д.).

4. Уровень корпоративной культуры (высокий, 
средний, низкий).

5. Уровень образования сотрудников (среднее 
образование, незаконченное высшее, высшее, науч-
ная степень).

6. Модель управления (демократическая, либе-
ральная, авторитарная).

Именно, учитывая приведенные выше критерии 
строится процесс согласования методов управления 
затратами на современном предприятии.

Выводы по проведенному исследованию. В ста-
тье была определена важность методов управления 
затратами в процессе управления затратами и повы-
шения эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Также было сформули-
ровано пять основных проблем отбора и согласова-
ния методов управления затратами на современном 
субъекте хозяйствования, которые негативно влияют 
на его эффективность функционирования на рынке. 
На основании характеристики управления затратами 
и методов управления затратами были разработаны 
пути устранения проблем отбора, а также согласова-
ния методов управления затратами на предприятиях.

Дальнейшие научные исследования необходимо 
посвятить проблемам повышения качества классифи-
кации методов управления затратами и детализации 
путей согласования данных методов на предприятиях.
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ПРОБЛЕМАТИКА ВІДБОРУ ТА УЗГОДЖЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ 
ЗАТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Персій Ю.О.
аспірант кафедри обліку і аудиту
Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк, Україна)

У статті розкрито п’ять головних проблем відбору та узгодження методів управління затратами на 
підприємстві і наведено їх негативний вплив на ці процеси в рамках управління затратами. Розроблено 
шляхи усунення виявлених проблем та підвищення ефективності відбору, а також узгодження методів 
управління затратами на підприємстві. Запропоновані модель відбору та критерії узгодження методів 
управління затратами на підприємстві.
Ключові слова: затрати, методи управління затратами, підприємство, проблеми, управління, управління 
затратами.
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Постановка проблеми. Широкому розвитку під-
приємництва в аграрній сфері Україні заважають 
певні складності. Вони виникають, зокрема, через 
брак достатніх грошових заощаджень (первинного 
капіталу) працівників сфери АПК; мало об’єктної 
виробничої і обслуговуючої матеріально-технічної 
бази; належного правового захисту і певних юри-
дичних гарантій підприємців з питань власності роз-
порядження майном, отримання і розподілу доходів.

Нині ухвалено законодавчі акти, що сприяють роз-
витку підприємництва на селі. Проте законодавство 
тільки декларує правову основу розвитку підпри-
ємництва, вростання його в економіку. Важливе зна-
чення мають також розроблення принципів підприєм-
ництва визначення практичних шляхів його розвитку 
і підтримка з боку держави і суспільства та інше. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
нями дослідження проблем організації обліку займа-
ються П.Т. Саблук, М.Я. Дем’яненко, М.Й. Малік, 

І.Д. Фаріон, М.Ф. Огійчук, Т.Г. Маренич, В.М. Жук, 
Ф.Ф. Бутинець, Л.К. Сук, М.М. Коцупатрий, та ін. 
Аспекти організації обліку на малих підприємствах 
розглядають В.В. Бабич, Д. Костюк, Я.Д. Крупка, 
Є.І. Свидерський, М.Я. Матвіїв, П.Я. Хомин.

Мета дослідження. Метою даного наукового 
дослідження є розробка методичного підходу в орга-
нізації обліку на малих підприємствах та пропозиції 
відносно шляхів вдосконалення, що ґрунтуються на 
особливості його ведення.

Виклад основного матеріалу. Власність склада-
ється з сукупності економічних, правових, політич-
них, соціальних і психологічних відносин. В агро-
промисловому комплексі тривалий час основою 
виробничих відносин була суспільна власність – 
державна і колгоспно-кооперативна. З переходом до 
ринкових відносин формується приватна власність 
на землю та інші засоби виробництва. З цією метою 
власність державних і колгоспно-кооперативних 
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В аграрному секторі існує низка особливостей розвитку підприємництва. Підприємництво сприяє роз-
ширенню сфери аграрної праці, створенню нових можливостей для працевлаштування незайнятого 
сільського населення і звільнених працівників з підприємств, що діють неефективно. Підприємства 
малого бізнесу крім розмірів мають ще й інші відмінні риси. Менеджер у малих фірмах незалежний 
і звітує тільки перед самим собою. Більшість малих фірм належить одній особі або сім’ї. Вони також 
можуть бути організовані за принципом партнерства. Вільне підприємництво здатне значно зміцнити 
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The article has revealed five main problems connected with selection and agreement of the methods of expenses 
management on the enterprise. Their negative impact on these processes within expenses management is also 
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for agreement of the methods of expenses management on the enterprise have also been offered. 
Keywords: expenses, methods of expenses management, enterprise, problems, management, expenses management. 



85

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

підприємств була приватизована і трансформована 
в приватну власність їхніх працівників. Це створило 
умови для вільного володіння, користування і розпо-
рядження власністю колишніх підприємств безпосе-
редньо в інтересах нових власників (табл.) [1, с. 143].

Як засвідчує світовий досвід та невелика прак-
тика роботи господарств в Україні, при приватній 
власності виникнення, зміни і призупинення право-
відносин власності пов’язані з наявністю визначених 
юридичних фактів. Необхідність правового регу-
лювання цих питань спричинена вимогами захисту 
власника, свого права власності, тобто забезпечення 
гарантій захисту економічних інтересів власників.

У процесі реструктуризації на основі колектив-
них підприємств (КСП) створюються одне чи більше 
товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), 
селянські (фермерські) господарства, кооперативи, 
приватно-орендні підприємства, інші організаційно-
правові форми. Як правило, в таких агроформуваннях 
менше людей, управління здійснюється ефективніше, 
робота дає ліпші результати. Роль і місце малого під-
приємництва в національній економіці найкраще 
виявляються в притаманних йому функціях.

По-перше, мале підприємництво формує кон-
курентне середовище. Відомо, що в умовах вільної 
ринкової економіки конкуренція є відображенням 
відносин змагання між господарськими елементами, 
коли їх самостійна діяльність ефективно обмежує 
можливості кожного з них вплинути на загальні 

умови обігу товарів на даному ринку, а також сти-
мулює виробництво тих товарів, яких потребує спо-
живач. Тоді діяльність учасників ринкових відносин 
набуває динамічного характеру, вона пов’язана з еко-
номічною відповідальністю та ризиком підприємця, 
що перетворює його на своєрідний соціальний дви-
гун економічного розвитку. 

Одним із перспективних напрямів створення 
конкурентного ринкового середовища є розвиток 
малого підприємництва. Сьогодні цілком очевидно, 
що успіх ринкових перетворень великою мірою 
визначатиметься тим, як вдасться реалізувати потен-
ціал малого підприємництва, цього динамічного і 
мобільного сектора економіки [3, с. 121].

Аналіз засвідчує, що нині суспільні господар-
ства виробляють 41,7% продукції. При цьому їм 
належить 82,6% площі сільськогосподарських угідь 
[4, с. 25]. Згідно з нормативно-правовою базою влас-
никами землі є всі члени колективних господарств, 
тому потрібно враховувати їхні інтереси при орга-
нізації виробництва. Для спільної діяльності влас-
ники можуть об’єднати майно, землю і працю. Вони 
можуть працювати і використовувати права влас-
ників у складі колективних сільськогосподарських 
підприємств, акціонерних товариств, виробничих 
кооперативів. При цьому в акціонерних товариствах 
майнові і земельні паї обліковують окремо, щоб у 
разі виходу з нього власник зберіг земельний пай, 
який йому належить.

Таблиця
Кількість зайнятих працівників суб’єктів господарювання  
за видами економічної діяльності у 2015 році

 Усього, 
тис. осіб

У тому числі
підприємства фізичні особи-підприємці

тис. осіб у відсотках до 
загальної кількості тис. осіб у відсотках до 

загальної кількості
Усього 8331,9 6041,6 100,0 2290,3 100,0
у тому числі
сільське, лісове та рибне господар-
ство 642,6 597,6 9,9 45,0 2,0

промисловість 2417,8 2252,1 37,3 165,7 7,2
будівництво 282,5 248,1 4,1 34,4 1,5
оптова та роздрібна торгівля 2202,1 925,7 15,3 1276,4 55,7
транспорт, поштова та кур’єрська 
діяльність 931,3 776,5 12,8 154,8 6,8

тимчасове розміщування й організа-
ція харчування 195,2 87,9 1,5 107,3 4,7

інформація та телекомунікації 275,1 166,4 2,8 108,7 4,7
фінансова та страхова діяльність 214,8 206,5 3,4 8,3 0,4
операції з нерухомим майном 239,0 167,7 2,8 71,3 3,1
професійна, наукова та технічна 
діяльність 318,7 203,4 3,4 115,3 5,0

діяльність у сфері обслуговування 291,5 249,0 4,1 42,5 1,9
освіта 30,7 19,6 0,3 11,1 0,5
охорона здоров’я та надання соці-
альної допомоги 110,2 86,3 1,4 23,9 1,0

мистецтво, спорт, розваги та відпо-
чинок 48,8 31,3 0,5 17,5 0,8

надання інших видів послуг 131,6 23,5 0,4 108,1 4,7



86

# 3 (16) 2017

Акціонерні товариства організаційно не відрізня-
ються від колективних господарств. За таких умов 
вони не дають змоги зруйнувати наявні потужні 
комплекси, особливо тепличні комбінати, свино-
комплекси, молочні ферми промислового типу, 
садівничі та глибоко спеціалізовані господарства, які 
ведуть виробництво на індустріальних технологіях. 
При цьому у складі акціонерних товариств можуть 
працювати первинні колективи з різним рівнем усус-
пільнення власності або її відокремлення [3, с. 21].

Суспільний сектор представлено колективними 
підприємствами з різними видами використання 
приватної власності у вигляді земельних і майно-
вих паїв. Земля, передана в колективну власність і 
поділена між членами колективних господарств, 
завжди потребувала, а нині за наявності власників 
ще більше потребує чіткого механізму взаємовідно-
син між первинними колективами власників. Проте 
основи приватної власності при колективній орга-
нізації виробництва і праці недостатньо. Ось чому 
при спільному використанні землі та майна за умови 
добровільності й зацікавленості власників потрібно 
якомога повніше враховувати потенціал наявних сис-
темних зв’язків, пропорцій, балансів. Це означає, що 
реформовані господарства та їхні підрозділи мають 
реструктуруватися не в напрямі їх руйнування, а в 
напрямі організаційного удосконалення. При цьому 
слід ураховувати, що утвердження власників землі 
та майна супроводжуватиметься збільшенням кіль-
кості економічно самостійних підприємницьких 
структур з. різними можливостями виходу на продо-
вольчий ринок і споживача. За поширеним визначен-
ням, малим називається бізнес, який має принаймні 
такі характеристики: незалежне управління; приват-
ний капітал; локальну сферу діяльності; порівняно 
невеликий розмір у своїй діяльності [1, с. 20].

Світовий досвід і практика господарювання 
показують, що найважливішою ознакою ринкової 
економіки є існування і взаємодія багатьох вели-
ких, середніх і малих підприємств, їх оптимальне 
співвідношення. Найбільш динамічним елементом 
структури народного господарства, що постійно змі-
нюється, є мале підприємництво.

Набутий власний досвід, позитивні результати 
розвитку малого підприємництва в країнах, які про-
йшли етап реформування економічних систем, свід-
чать про те, що воно є одним із засобів усунення дис-
пропорцій на окремих товарних ринках, створення 
додаткових робочих місць і скорочення безробіття, 
активізації інноваційних процесів, розвитку кон-
куренції, швидкого насичення ринку товарами та 
послугами [1, с. 140].

Малий бізнес має важливе значення в країнах 
з ринковою економікою. Цей термін використову-
ють, маючи на увазі невеликі магазини, ресторани, 
кафе, страхові агентства та інші дрібні підприєм-
ства. В США, наприклад, для того щоб розмежувати 
малий бізнес з великим, існує закон про малий біз-
нес (1953 р.). У 1958 р. до нього внесено поправку, 
яка чітко розмежувала параметри малого бізнесу, що 
було необхідно для одержання малими фірмами кре-

дитів на умовах, що відрізняються від умов для вели-
кого бізнесу. В законі зазначено, що мала фірма – це 
таке підприємство, яке існує і функціонує незалежно, 
його власник незалежний від інших, воно не домінує 
в своїй галузі бізнесу. Залежно від кількості найня-
тих працівників і відповідно до критеріїв, розробле-
них Адміністрацією по малому бізнесу США, всі 
малі та середні підприємства США поділяються на 
п’ять категорій: найменші (1-24 чол.), малі (25-99), 
проміжні (100-499), великі (500-999), дуже великі 
(1000 і більше службовців). Що ж до сільського гос-
подарства, то американські економісти поділяють 
ферми на категорії залежно від кількості землі або 
суми реалізованої продукції. 

Малий бізнес крім розмірів має ще й інші від-
мінні риси. Менеджер у малих фірмах незалежний 
і звітує тільки перед самим собою. Більшість малих 
фірм належить одній особі або сім’ї. Вони також 
можуть бути організовані за принципом партнер-
ства (товариства). Як правило, фермер є одночасно 
менеджером, фінансистом, технологом і власником. 
Ця форма підприємництва дуже важлива для пенсіо-
нерів, інвалідів, вдів та інших, які не можуть знайти 
роботу, яка б їх задовольняла, і працюють удома.

Мале підприємництво є провідним сектором 
ринкової економіки. Так, наприклад, частка малого 
та середнього підприємництва у загальній кількості 
зайнятих у країнах ЄС сягає 72%. В Італії цей показ-
ник становить 73%, в Японії – 78%, в Україні – не 
перевищує 10%. Мале підприємництво здійснює 
структурну перебудову економіки, швидку окупність 
витрат, свободу ринкового вибору; забезпечує наси-
чення ринку споживчими товарами та послугами 
повсякденного попиту; створює додаткові робочі 
місця; має високу мобільність, раціональні форми 
управління; формує новий соціальний прошарок 
підприємців-власників; сприяє послабленню моно-
полізму, розвитку конкуренції [1, с. 104].

Малий бізнес не може конкурувати на всіх ринках. 
Перша умова успіху в малому бізнесі – знаходження 
ринку, на якому бути малим – це перевага, а не недо-
лік. Забезпечують перевагу малому бізнесу також 
розмір ринку, інновації та зміни, особистий контакт із 
споживачами, співробітниками по бізнесу тощо.

Основними причинами невдач і розвалу малого 
бізнесу є некомпетентність, менеджерська недо-
свідченість, незбалансований досвід (наприклад, 
досвідчений інженер, але недосвідчений комерсант), 
недостатній досвід у комерції, фінансах, поставках, 
виробництві, управлінні в одноосібних фірмах воло-
діння і товариствах, невміння налагоджувати і під-
тримувати ділові зв’язки та контакти. Іншими при-
чинами краху малих фірм є: запущеність бізнесу, 
погане здоров’я, катастрофи, пожежі, крадіжки, 
шахрайство тощо. У будь-якому суспільстві всі про-
цеси і сфери діяльності взаємопов’язані. Відомо, що 
економіка визначає основні умови і рівень життя. 
Підприємницька діяльність практично створила еко-
номіку розвинених країн. Саме бізнес, вміло і ефек-
тивно організовуючи працю людей, ресурси, забез-
печує нинішній рівень життя цих країн.
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Останнім часом у високорозвинених країнах 
широко практикується придбання значної час-
тини акцій робітниками і службовцями компанії, 
що сприяє поширенню асоційованої (колективної) 
форми власності з тим, щоб особисті й суспільні 
інтереси підприємницької діяльності збігалися. На 
підприємствах, що повністю або частково є влас-
ністю робітників і службовців, соціальні конфлікти 
виникають рідше.

Основне економічне завдання інститутів, які ство-
рюються державою для регулювання соціально-тру-
дових відносин на ринку праці, полягає в мінімізації 
трансакційних витрат, тобто скороченні витрат мате-
ріальних ресурсів на пошук працівником підходя-
щого робочого місця, а роботодавцем – підходящого 
працівника. Тому найголовнішою функцією інститу-
тів ринку праці є подолання «непрозорості ринку», 
недосконалості інформації, яку мають працівники 
і роботодавці, оскільки саме брак інформації при-
зводить до зростання трансакційних витрат. Перед 
Державною службою зайнятості поставлені важливі 
завдання щодо подальшого розвитку активних про-
грам сприяння зайнятості населення, реалізації захо-
дів, спрямованих на підвищення мотивації безробіт-
них до праці та рівня працевлаштування соціально 
незахищених категорій населення на заброньовані 
робочі місця, запровадження принципово нових 
методів співпраці з роботодавцями та прискорення 
розв’язання існуючих проблем на ринку праці.

На практиці все ще значним є тиск контролюю-
чих органів на бізнес, має місце дублювання контр-
ольно-наглядових повноважень, а також зловжи-
вання при здійсненні контрольних заходів. Отже, 
удосконалення законодавчого поля в частині змен-
шення контролюючого тиску є одним з основних 
завдань Уряду України.

З метою подальшого впорядкування та вдоско-
налення процедури здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності є 
доцільним впровадження інтегрованої автоматизова-
ної системи нагляду, забезпечення координації про-
ведення комплексних заходів державного нагляду 
(контролю), створення та ведення реєстру перевірок.

Висновки. Мале підприємництво допомагає 
утвердженню конкурентних відносин, бо воно є 
антимонопольним за своєю природою, що виявля-
ється в різноманітних аспектах його функціонування. 
З одного боку, малий бізнес, внаслідок численності 
елементів, що його складають, та їх високого дина-
мізму значно меншою мірою піддається монополіза-
ції, ніж великі підприємства. З іншого боку, за умов 
вузької спеціалізації та використання новітньої тех-
ніки він виступає як дійовий конкурент, що підри-
ває монопольні позиції великих корпорацій. Саме ця 
риса малого бізнесу відіграла суттєву роль у посла-
бленні, а іноді й у подоланні розвинутими країнами 
притаманної великому капіталу тенденції до моно-
полізації та затримки технічного прогресу.

Література:
1. Михайлов М.Г., Полятикіна Л.І., Славкова О.П. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу. Навч. 

пос. – К.: Центр учбової літератури. 2008. – 320 с. 
2. Полятикіна Л.І. Стан та перспективи розвитку фермерських господарств в Україні / Л.І. Полятикіна, А.М. Кадацька // Інно-

ваційна економіка: Науко-виробничий журнал. – Тернопіль, 2016(61), № 1-2 – С. 43-48. 
3. Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізацій них викликів: монографія / О.І. Павлов, 

М.А. Хвесик, В.В. Юрчишин [та ін.]; за ред. О.І. Павлова. – Одеса: Астропринт, 2012. – 717 с. 
4. Україна у цифрах у 2015 р. [Електронний ресурс]. – К.: Держстат України, 2016. – ел. опт. диск. Державна служба статистики 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua

ОБОСНОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА

Полятыкина Л.И.
кандидат экономических наук, доцент,
Сумской национальный аграрный университет

В аграрном секторе существует ряд особенностей развития предпринимательства. Предпринимательство спо-
собствует расширению сферы аграрного труда, созданию новых возможностей для трудоустройства незаня-
того сельского населения и уволенных работников с предприятий, действующих неэффективно. Предприятия 
малого бизнеса кроме размеров имеют еще и другие отличительные черты. Менеджер в малых фирмах неза-
висимый и отчитывается только перед самим собой. Большинство малых фирм принадлежит одному лицу 
или семье. Они также могут быть организованы по принципу партнерства. Свободное предпринимательство 
способно значительно укрепить экономическую базу местных советов, положительно повлиять на развитие 
сел, поселков и небольших городов Украины.
Ключевые слова: малое предприятие, бизнес, предпринимательство, аграрная сфера, производство, пар-
тнеры, налогообложения.
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У статті розглянуто сучасний стан аграрного страхування в Україні. Зображено та проаналізовано 
динаміку страхових інструментів. Визначено доцільність і переваги агрострахування в Україні. 
Досліджено ринок агрострахування та виявлено проблеми його розвитку. Запропоновано методи їх 
вирішення щодо удосконалення ринку аграрного страхування.
Ключові слова: агрострахування, сільськогосподарські ризики, сільськогосподарська продукція.

Постановка проблеми. Розвиток агростраху-
вання є дуже важливою темою, оскільки 60,4 млн. га 
землі України сільськогосподарського призначення, 
а негативних факторів, що впливають на стан землі – 
безліч, зрештою вони впливають і на врожайність, 
як приклад, це ерозія в Лісостепі та розвіювання на 
Поліссі. Що не кажучи про природні явища такі як 
зливи, град, пожежа та ін. Та це лише ризики які 
залежать від природи, ще на прибуток будуть вли-
вати фінансові (тривалість періоду обороту капі-
талу), маркетингові (велика складність змін асорти-
менту продукції), технологічні, ряд інших причин. 
Наслідки цих факторів може компенсувати завчасне 
страхування.

Аналіз останніх досліджень. Аналізу агростра-
хування та повязаних з ним проблем приділяють 
увагу безліч вітчизняних науковців. Можна виокре-
мити таких авторів, як О. Свістунова, О. Є. Гудзь, 
О. В Приказюка, В.В.Вітлінський та інші.

Метою дослідження є аналіз ринку агростраху-
вання та встановлення проблем, які потрібно вирішити.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Агрострахування – це механізм управління усіма 
сільськогосподарськими ризиками, який забезпечує 
часткову чи повну компенсацію суб’єкту господарю-
вання втрат через негативний вплив погоди і природ-
них ризиків.1 Держава, намагаючись мінімізувати 
зазначені втрати, змушена регулярно вдаватися до 
заходів фінансової допомоги, стримуючи при цьому 
розвиток страхового ринку.

Система страхування сільськогосподарської про-
дукції здатна значно ефективніше забезпечувати від-
шкодування сільгоспвиробникам, ніж це робить дер-
жава своїми прямими виплатами з резервного фонду 
Державного бюджету України. [2] 

Українське агростахування зараз в непростому 
стані, та все ж таки за 2016 р. показники свідчать про 
його пожвавлення. 

JUSTIFICATION TRENDS OF DEVELOPMENT ENTERPRISES OF SMALL BUSINESS

Poliatykina L.I.
Cand.sc. (econ.), Assistant Professor,
Sumy National Agrarian University

In the agricultural sector there are a lot of entrepreneurship features. Entrepreneurship promotes sphere of agricultural 
labor, the creation of new employment opportunities for unemployed rural and laid-off workers from enterprises that 
operating inefficiently. The enterprises of small business except size also have other distinctive features. Manager in 
small firms is independent and accountable only to himself. Most small firms owned by one person or family. They 
can also be organized on the principle of partnership. Free entrepreneurship can significantly strengthen the economic 
base of local councils, have a positive impact on the development of villages and small towns in Ukraine.
Keywords: small enterprise, business, entrepreneurship, agricultural sphere, manufacturing, partners, taxation.
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На сьогодні агрострахові компанії пропонують 
захист по 4-м напрямам:

• Страхування тварин;
• Страхування посівів та врожаю;
– страхування від граду та вогню;
– комплексне, або мультиризикове страхування 

врожаю;
– страхування озимих посівів;
– страхування сільськогосподарських культур на 

базі індексу врожайності;
– страхування сільськогосподарських культур на 

період повного аграрного циклу;
– та ін.
• Страхування багаторічних плодово-ягідних 

культур;
• Страхування сільськогосподарської техніки.
За результатами аналіз ринку показав можна зро-

бити висновок, що зараз страхується 3% ризиків, але 
у більшості розвинутих країн понад 90%. Стрімкий 
злет по кількості укладених договорів спостеріга-
ється у 2007 році, коли держава допомагала аграр-
ним підприємствам субсидіями. Надалі спостеріга-
ється значний спад, вже у 2008 році було укладено на 
2760 договорів менше ніж у 2007 році. У 2016 р. було 
укладено 787 договорів страхування (рисунок 1), де 
317 на зимовий та 470 на весняно-літній періоди. 
Це найгірший результат за період з 2005 року, на 
цей результат впливає безліч факторів, такі як еко-
номічна нестабільність, необізнаність аграріїв (у 
користі від страхування) та інше. Найбільше дого-
ворів підписала компанія «ІНГО Україна» (24,5%). 
З них 221 договір – ПАТ «Аграрний фонд» та 34 при-
падає на ДПЗКУ. Згідно із законодавством страху-
вання в Україні може бути обов’язковим або добро-
вільним [4].
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Рис. 1. Динаміка кількості укладених договорів 
2005-2016 рр. [1]

У 2016 році було застраховано на загальній 
площі 676 тис. га, з них 160 тис. га займає «Аграр-
ний фонд» і 34 – на ДПЗКУ. За обсягом застра-
хованих площ перше місце також займає «Інго 
Україна» – 206,7 тис. га, за нею компанія «АСКА» – 
143,2 тис. га, на третьому місці – компанія «Універ-
сальна» (134,8 тис. га) [4]. Динаміку за весь аналізо-
ваний період можна бачити на рисунку 2.

У 2016 році обсяг премій зріс до 156 млн. грн., 
у порівнянні з минулим роком обсяги зросли в 
половину (на 78 млн. грн.), що можна побачити на 

рисунку 3. Це найвищий показник за весь аналізо-
ваний період 2005-2016 андерайтингових років. 
Середня ставка страхової премії за весь андерайтин-
говий рік склала 2.7%, зокрема, 4.2% – за зимовий 
період та 2.4% – за період весна-літо.
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Рис. 2. Динаміка застрахованої площі, тис. га [1]

Найбільшу суму за 2016 рік страхових пре-
мій зібрала компанія «АСКА» 48,7 млн. грн. На 
другому місці СК «Універсальна» має результат в 
33,1 млн. грн., третє місце посіла компанія «PZU 
Україна» – 31,2 млн грн.

Хмельницька область за даними IFC зайняла 
перше місце з укладання договорів з агростраху-
вання, страховики уклали 95 угод, а також лідирує 
за об’ємом застрахованих площ – 115,2 тис. га. та за 
сумою зібраних премій – 37,5 млн. грн. За нею йдуть 
Полтавська (72), Тернопільська (64) та Дніпропе-
тровська (56) області.
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Рис. 3. Динаміка зібраних премій, млн. грн. [1]

Аналізуючи рисунок 4 можна спостерігати, що 
у 2016 році більше всього було укладено договорів 
на страхування озимої пшениці (471 договір, або 
59,8%). Друге місце посідає соняшник (96 договорів, 
або 12,2%) . Далі озимий ріпак (67 договорів, або 
8,5%), кукурудза (54 договори, або 6,9%), озимий 
ячмінь (18 договорів, або 2,3%) та соя (17 договорів, 
або 2,2%). У порівнянні з 2015 роком, зросла кіль-
кість договорів на озиму пшеницю – з 445 до 471 та 
скоротилася на озимий ріпак – з 316 до 67. Також за 
цими культурами було здійснено найбільше виплат, 
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по озимій пшениці – 66% (від загального обсягу 
виплат) та озимим ріпаком – 31,5%.

Найбільшою популярністю на зимовий період 
користуються договори від повної загибелі, що 
складають 84,3% від загальної кількості догово-
рів укладених у зимовий період. Страхування від 
повної загибелі та додаткового покриття склали 
14,4%. Тільки 1,3% є договори страхування ози-
мих культур на весь виробничий цикл (таблиця 1). 
Більшу частину було віднесено до категорії «інші», 
це договори мультиризикового страхування (стра-
хування майбутнього врожаю або страхування посі-
вів до збирання).

Озима 
пшениця 

60% 

Соняшник 
12% 

Озимий ріпак 
9% 

Кукурудза 
7% 

Озимий ячмінь 
2% 

Соя 
2% 

Інше 
8% 

Рис. 4. Відсоток договорів застрахованих культур 
у 2016 році [1]

Аналізуючи динаміку виплат страхових компа-
ній можемо дійти висновку, що перше місце посідає 
компанія «Інго Україна» яка виплатила 4,5 млн. грн. 
і зайняла значну частку у виплатах по ринку 44,5%. 
Найгірші показники виплат у компанії «УАСК», що 

загалом склали 54, 2 тис. грн. і 0,5% частки у випла-
тах по ринку.

Проаналізувавши попередні дані можна сказати 
що, в Україні є потенціал для подальшого розви-
тку ринку страхових послуг в аграрному секторі. 
Головною проблемою яка перешкоджає збільшенню 
ринку страхових агропослуг є недовіра виробників 
до страхових компаній. Агровиробники часто не 
знають чи є вигода та які є переваги в страхуванні 
врожаю. За даними опитування [6], з тих сільсько-
господарських виробників, які стикалися з Аска 
13%, PZU Україна 15%, Оранта-січ 1%, Інго Укра-
їна 36%, Здорово 2%, ТАС 3%, УПСК 1%, Універ-
сальна 20%, АХА страхування 5%, 205 виникнен-
ням страхового випадку, відшкодування отримали 
29,6%. Для 43% з тих, хто отримав відшкодування, 
обсяг відшкодування становив менше, ніж 20%. 
Половина з тих, хто отримали відшкодування, отри-
мали його в період від 3-х до 6-ти місяців з моменту 
подання заяви на відшкодування, 32,4% – у період 
до 3-х місяців, і 17,6% – у період більше, ніж 6 міся-
ців. Отже, успіх розвитку ринку страхування сіль-
ськогосподарських ризиків значною мірою залежа-
тиме від того, чи довірятимуть сільгоспвиробники 
страховим компаніям.

Проблемними аспектами, що ускладнюють роз-
виток аграрного ринку та агрострахування, є:

• низький рівень довіри сільгоспвиробників до 
страхових компаній; 

• відсутність механізму лобіювання та захисту 
прав сільгоспвиробників у сфері агрострахування; 

• низький рівень обізнаності щодо користу-
вання страховими послугами в сільському госпо-
дарстві; 

Таблиця 1
Дані за продуктами страхування с/г культур на зимовий період 2015-2016 р.р.[1]

Програма Частка 
договорів

Частка 
застрахованої 

площі

Частка 
страхової 

суми

Частка 
зібраних 
премій

Повна загибель 84,3% 77,2% 89,0% 70,6%
Часткова та повна загибель та весняні заморозки 7,7% 20,6% 9,4% 5,9%
Повна загибель та весняні заморозки 6,7% 1,6% 0,8% 22,7%
Продукт МФК «Страхування врожаю озимих 
культур на весь цикл виробництва» 1,3% 0,6% 0,8% 0,7%

Загалом 100% 100% 100% 100%

Таблиця 2
Рівень виплат страхових компаній 

Компанія Сума виплат 
(зима), грн.

Сума виплат 
(весна-літо), грн.

Сума виплат 
загальна, грн.

Частка у виплатах 
по ринку, %

Теком 387646 0 3876146 38,7%
Брокбізнес 0 747653 747653 7,5%
Інго Україна 3563500 886738 4450238 44,5%
AXA страхування 538651 0 538651 5,4%
Аска 0 224849 224849 2,2%
УАСК 54210 0 54210 0,5%
PZU Україна 44100 73252 117352 1,2%
Загалом/середня 8076606 1932492 10009098 100%
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• недостатня фінансова спроможність, що не 
дозволяє купувати дорогі страхові продукти; 

• недосконалість страхових продуктів та послуг 
страхових компаній; 

• недосконалість державної політики стосовно 
підтримки розвитку системи агрострахування в 
Україні.[3]

Висновки. Отже, ринок агрострахування має 
тенденцію до спаду: зменшилися всі показники його 
діяльності (кількість укладених договорів, об’єм 
застрахованих площ та інше).

Тільки п’ята частина всіх компаній здійснює 
страхування сільськогосподарських ризиків. Домі-
нує страхування озимих від повної загибелі на зимо-
вий період. Дуже рідко використовується страху-
вання врожаю на весь цикл вирощування.

Ставка страхової премії має тенденцію до зни-
ження.

Ринок агрострахуванння потребує зусиль уряду 
щодо його розвитку, вдосконалення та надання сис-
темної підтримки цьому сектору.

Є пункти які доцільно удосконалити в Україні: 
без допомоги держави надання страхових послуг 
приватними страховими компаніями; участь дер-
жави в пулах перестрахування; субсидування стра-
хових премій за деякими страховими продуктами 
(наприклад, град); надання фінансової допомоги для 
покриття катастрофічних збитків; субсидіювання 
програм страхування від мультиризиків; створення 
державної установи для реалізації політики у сфері 
аграрного страхування; створення страхової інфра-
структури. 

Підсумовуючи щодо правового забезпечення 
ризиків у сільському господарстві, можна зробити 
наступні висновки: удосконалення механізму оплати 
вартості страхових премій для сільськогосподар-
ських товаровиробників є позитивним фактором 
для подальшого розвитку агропромислового комп-
лексу, проте він потребує узгодження норм права, які 
містяться у проаналізованих нормативно-правових 
актах, що регулюють страхування за участю сіль-
ськогосподарських товаровиробників.
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В статье рассмотрено современное состояние аграрного страхования в Украине. Изображена и проанализи-
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в Украине. Исследован рынок агрострахования и выявлены проблемы его развития. Предложены методы их 
решения по совершенствованию рынка аграрного страхования.
Ключевые слова: агрострахование, сельскохозяйственные риски, сельскохозяйственная продукция.



92

# 3 (16) 2017

THE CURRENT STATE OF AGRICULTURAL INSURANCE IN UKRAINE

Ponomareva O.B.
Lecturer in Finance, Business and Insurance
University of Customs and Finance
Savva O.O.
Student
University of Customs and Finance
Kulinich A.V.
Student
University of Customs and Finance

The article examines the current state of agricultural insurance in Ukraine. Images and analyzes the dynamics 
of insurance instruments. Determined the feasibility and benefits of agricultural insurance in Ukraine. Studied 
agricultural insurance market and found problems in its development. The methods of solution for improving 
agricultural insurance market.
Keywords: agricultural insurance, agricultural risks, agricultural products.

УДК 339.138

МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОГО РОЗПОДІЛУ  
БЮДЖЕТУ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ

Хасан Алі Аль-Абабнех
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Стаття присвячена проблемним моментам у процесі визначення економічної доцільності обраного 
рекламного заходу і, як наслідок, труднощам при визначенні приоритетного механізму розподілу 
рекламного бюджету. Визначено ключові фактори, що впливають на процес формування рекламного 
бюджету та визначення методики розподілу рекламного бюджету. Розроблено математичну модель 
розподілу рекламного бюджету із зазначенням вхідних позначень та трактуванням основних етапів 
формування математичної моделі оптимізації розподілу рекламного бюджету. Зазначено переваги 
застосування методу моделювання, а саме можливість отримати цілісну картину показників з ураху-
ванням їх взаємного впливу в умовах впливу конкретного набору факторів.
Ключові слова: реклама, рекламний бюджет, математична модель, оптимізаційний механізм, ефек-
тивність розподілу рекламного бюджету.

Постановка проблеми. Проблема з визначен-
ням ефекту, одержуваного від рекламної діяльності, 
є однією з найскладніших в рекламній практиці з 
ряду причин:

1. Реклама є одним з багатьох аргументів, які 
визначають кінцеві маркетингові результати, але при 
цьому важливу роль грають інші елементи марке-
тингового комплексу;

2. На кінцевий результат впливають безліч фак-
торів, які практично неможливо формалізувати або 
вдало змоделювати, зокрема, поведінка конкурентів;

3. Складність оцінки рекламного впливу обу-
мовлена поведінкою покупця, якого можна порів-
няти з «чорним ящиком» з його непередбачуваними 
процесами.

4. Ринкові фактори рясніють випадковими поді-
ями, які можуть визначити успіх або неуспіх товару, 
наприклад, прекрасна рекламна кампанія збігається 
з випадковим випуском товарного браку, в результаті 
чого вся робота проходить даремно.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мето-
дологію прогнозування і планування соціально-еко-
номічних процесів розробляли зарубіжні та вітчиз-
няні вчені А.Г. Аганбегян, І.В. Бестужев-Лада, 
В. Гольдберг, Л. Клейн. На основі аналізу даних, 
ендогенних (внутрішніх) і екзогенних (зовнішніх) 
зв’язків об’єкта прогнозування, а також їх вимірю-
вань висновок судження певної достовірності май-
бутнього розвитку називають методами прогнозу-
вання і планування.
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Метою дослідження є встановлення можли-
вості використання економіко-математичного моде-
лювання для оцінювання елементів планування 
реклами в аеропортах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Актуальність проблеми полягає в тому, що в багатьох 
країнах поки ще тільки формується професійний 
підхід до планування процесу розробки рекламних 
кампаній. Сьогодні практика планування реклами є 
найчастіше просто процес хаотичного розміщення 
рекламних матеріалів в тих ЗМІ, які на суб’єктивний 
погляд керівника фірми або менеджера з реклами є 
найбільш популярними.

Цілі проведення рекламних кампаній можуть 
бути найрізноманітнішими:

– Впровадження на ринок нових товарів, послуг;
– Стимулювання збуту товарів або збільшення 

обсягу реалізації послуг;
– Переключення попиту з одних товарів (послуг) 

на інші;
– Створення сприятливого образу підприємства 

(фірми) і товару;
– Забезпечення стабільності представлень у покуп-

ців і партнерів про товар або підприємстві (фірмі).
Правильно спланована рекламна кампанія дозво-

ляє мінімізувати ризики, пов’язані з непорозумін-
ням споживача, і підвищити ефективність реклами, 
тобто розробка рекламної кампанії допомагає фірмі 
успішно справлятися з проблемами збуту і дозволяє 
успішніше конкурувати з іншими підприємствами. 
Ретельно розроблена рекламна кампанія сприяє 
швидкій та безперебійній реалізації виробленої 
продукції. Таким чином, ефективне використання 
рекламної кампанії дозволяє вирішувати стратегічні 
і тактичні завдання фірми, пов’язані з її місією на 
ринку [1, с. 359-360].

Реклама – особливий вид комунікаційної діяль-
ності, який має економічну основу і супроводжує 
людство протягом усієї історії його розвитку. Існу-
ють три основні умови виникнення і подальшого 
розвитку реклами в процесі еволюції суспільства:

• виникнення ринку товарів і послуг; 
• виникнення ринку засобів поширення інфор-

мації про пропоновані до 
продажу товари і послуги;
• виникнення ринку споживачів рекламованих 

товарів і послуг.
Історично склалося, що тривалий час поняття 

реклами мало на увазі все, пов’язане з поширен-
ням у суспільстві інформації про товари і послуги з 
використанням усіх наявних на той момент засобів 
комунікації.

Реклама відображає цивілізаційний підхід до 
розвитку конкурентних відносин в масштабах наці-
ональних та глобальних ринків. Спираючись на 
соціокультурні та цивілізаційні критерії, вона впли-
ває на розвиток економічних, соціальних і громад-
ських зв’язків.

Головна мета організації маркетингових заходів – 
з’єднати в єдине подію, час, місце і атмосферу, для 
того щоб незацікавлений та потенційний споживачі 

звернули увагу і оцінили призначену для них інфор-
мацію про товар або послугу.

Процес розробки маркетингових заходів включає 
кілька етапів. Це розробка:

– основної маркетингової стратегії підприєм-
ства (визначення і розробка іміджу та місії підпри-
ємства);

– товарної політики (які товари і з якими характе-
ристиками виробляти);

– цінової політики (визначення оптимального 
балансу ціни продажів для виробника і споживача);

– збутової політики (як, куди, з чиєю допомогою 
реалізовувати вироблену продукцію);

– рекламних кампаній (яким чином організувати 
просування товарів);

– структури аналізу конкурентів (хто, як і чому 
працює краще);

– структури аналізу ринку (визначення потреб 
покупців).

Враховуючи вищезазначене можна виділити такі 
основні моменти для будь-якої рекламної кампанії:

– Рекламна кампанія – це процес, який включає в 
себе кілька послідовних етапів, починаючи з поста-
новки цілей і закінчуючи аналізом ефективності;

– Рекламна кампанія передбачає комплексне 
використання рекламних засобів.

Факторів, які впливають на результат реклами 
величезна кількість, як контрольованих (якість 
товару / послуги, ціна, сервіс, доступність точок 
реалізації товару / послуг та ін.), так і тих, що не 
залежать від рекламодавця (курс валюти, націо-
нальне законодавство, психологічні особливості 
споживача, форс мажорних обставин і т.д.). Таким 
чином, при оцінці ефективності комплексу скла-
дових рекламного заходу, до якого відноситься і 
розподіл рекламного бюджету, доводиться сти-
катися з багатокритеріальною оптимізацією 
[5, с. 19].

Проблема вибору універсального способу для 
вирішення завдання з оцінювання ефективності роз-
поділу рекламного бюджету залишається частково 
вирішеною. У той же час кількість і асортимент про-
понованих на сьогоднішній день інструментів і мето-
дик просто величезна. Негативне явище такої ситу-
ації в тому, що від вибору методу оцінки залежить 
сприйняття кінцевої картини результатів реклам-
ної кампанії і прийняття управлінських рішень, а 
результати при використанні різних методик дуже 
різняться.

Під ефективністю використання коштів розу-
міється досягнення заданих результатів з викорис-
танням найменшого обсягу коштів або досягнення 
найкращого результату з використанням заданого 
обсягу коштів [3, с. 400-411].

Для оцінки ефективності витрат бюджету необхідно:
1. Розрахувати індикатор результативності витрат 

на рівні кінцевого ефекту, індикатор продуктивності 
витрат, індикатор економічності витрат.

2. Проаналізувати отримані значення.
3. Провести порівняльний аналіз звітних значень 

індикаторів поточного і минулих періодів.



94

# 3 (16) 2017

4. Зробити висновки, на підставі яких розробити 
основні оптимізаційні заходи.

При проведенні даного аналізу слід враховувати, 
що індикатор результативності видатків бюджету 
дозволяє оцінити якість планування витрат, виявити 
основні джерела неефективного розподілу і викорис-
тання коштів, а також виявити неправильно встанов-
лені взаємозв’язки між показниками результативності.

Продуктивними визнаються витрати, які дозво-
ляють отримати кращий результат при використанні 
рівного об’єму ресурсів. Економічними визнаються 
витрати, які дозволяють при зниженні витрат на при-
дбання заданого обсягу ресурсів отримувати резуль-
тат певної якості.

Оскільки для аналізу результатів ефективності 
розподілу рекламного бюджету можливе застосу-
вання двох базових способів – арифметичні роз-
рахунки економічної ефективності і статистичний 
аналіз, головним є завдання визначення більш досто-
вірного і інформативного способу.

Планування рекламного бюджету є багатокри-
терійний процес з декількома змінними, тому раці-
ональним є розглядати процес, в першу чергу, як 
математичну модель.

При складанні математичної моделі зробимо такі 
позначення:

• на кожного споживача реклами впливають всі 
види реклами (i = 1... n);

• всіх споживачів розділимо на цільові групи 
(j = 1... m), причому сприйнятливість кожної групи 
до різних видів реклами різна;

• з даних статистики впливу реклами відомо, 
під впливом якого виду реклами кожна група при-
йняла рішення про покупку;

• всі покупці купують однойменний товар, але 
деякі споживачі мають певну знижку в ціні товару;

• з досвіду продажів також відомо, скільки було 
витрачено коштів на кожен вид реклами і скільки 
покупців кожної групи зробило покупки.

Певна кількість покупців в кожній цільовій 
групі зроблять покупку не під впливом будь-якого 
виду реклами, а по іншим, особистих причин, 
тому позначимо, що ця кількість покупців в такій 
же пропорції спожила всі види реклами, як вся 
цільова група.

Позначимо, що коефіцієнт aij представляє собою 
питомі витрати на одного покупця j-й групи i-го 
виду реклами; bi – загальні витрати кожного виду 
реклами в розглянутій рекламної кампанії, а c – вар-
тість покупки товару. Позначимо xj – кількість осіб у 
кожній цільовій групі, які зробили покупки; ki – піль-
говий ціновий коефіцієнт на покупку для j-ї цільо-
вої групи споживачів. Таким чином, математичну 
модель рекламної кампанії можна представити в 
наступному вигляді:

 

Обмеження описуються сукупністю n нерівно-
стей, в кожному з яких I – фіксоване, а j – варію-
ється:

 

xj ≥ 0; i = 1…n; j = 1…m
Використовуючи дану систему рівнянь, при 

наявності даних щодо розподілу коштів між видами 
рекламних заходів, можна визначити кількість реалі-
зованих покупців в кожній цільовій групі.

Наступний етап – визначити оптимальний розпо-
діл загальної суми коштів V, виділеної на рекламну 
кампанію, з урахуванням забезпечення максималь-
ної кількості покупців. Для цього представлену сис-
тему необхідно доповнити наступним обмеженням:

 

Найбільш відповідальним етапом у формуванні 
математичної моделі є визначення числових зна-
чень матриці коефіцієнтів aij представленої вище 
системи рівнянь:

 

Якщо проаналізувати одне і-е рівняння з цієї сис-
теми:

 

то можна побачити, що воно являє собою розпо-
діл коштів (bi) будь-якого виду реклами між групами 
покупців (xj) через коефіцієнти aij. Коефіцієнт aij пови-
нен залежати від ступеня доступності реклами даного 
виду (i), ступеня сприйнятливості її j-й групою покуп-
ців і визначатися числом покупців в групі j 

і загальними витратами на рекламу i-го виду:

 

lе Qij – частка коштів від витрат на i-й вид 
реклами, яка припадає на j-ю групу покупців, яка 
визначає ступінь впливу даного виду (i) реклами на 
j-ю цільову групу. Оцінка Qij при відсутності мину-
лого досвіду проводиться експертним шляхом, на 
основі ретельного аналізу цільової групи, кана-
лів поширення рекламної інформації на цю групу. 
Визначення aij зазнає суттєвого спрощення в разі, 
якщо покупці кожної з цільових груп вказують, під 
дією якого виду реклами вони зробили покупку.

Застосування методу моделювання дозволяє 
отримати цілісну картину показників з урахуванням 
їх взаємного впливу в умовах впливу конкретного 
набору факторів. На основі результатів розрахунку 
ефективності рекламної кампанії за допомогою ста-
тистичного моделювання можна визначити момент 
часу досягнення точки беззбитковості і максимальної 
ефективності, спланувати бюджет рекламної кам-
панії з позицій досягнення максимальної ефектив-
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ності. Методика моделювання може служити осно-
вою коригування і уточнення рекламного бюджету з 
позиції необхідності оптимального диференціювання 
витрат за різними видами рекламних засобів і вибору 
найбільш оптимального варіанту розподілу фінансо-
вих вкладень в часі. При цьому можна визначити не 
тільки витрати на проведення рекламної кампанії, але 
і час, при якому її ефективність досягне максимуму.

Висновки з проведеного дослідження. Незалежно 
від того, що принесе майбутнє, ясно, що в епоху ціле-
спрямованої реклами роль функції планування засобів 
інформації буде зростати. Напруга, викликана збіль-
шенням витрат на медіа і прагненням клієнтів до під-
вищення ефективності витрат, призведе до того, що 
фахівці з планування будуть з більшою готовністю 
апробувати нові або доповнюють існуючі засоби 
поширення інформації. Однак навіть у цьому неперед-

бачуваному середовищі подальший розвиток основної 
тенденції безсумнівний: медійна функція реклами обі-
цяє бути значущою, але невизначені або незмірні ауди-
торії, будуть ігноруватися (за деяким винятком).

Комп’ютерні і витончені дослідні методи ство-
рюють можливості для ще більш точної ідентифі-
кації аудиторії. Нові методики сегментування ауди-
торії дозволяють вибирати потенційних покупців 
точніше, ніж конкретні засоби поширення реклами 
зможуть досягти їх фактично або ефективно. Але 
навіть самий продуманий медіа-план буде охоплю-
вати лише певну кількість покупців. Діяльність 
фахівця з медіа-планування полягає в зведенні до 
мінімуму непотрібного тиражу при максимальній 
ефективності витрат, бо досягнення медіа-графіка з 
нульовим рівнем «непокупців» не тільки теоретично 
неможливо, але і коштувало б неприпустимо дорого.
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МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
БЮДЖЕТА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

Хасан Али Аль-Абабнех
кандидат технических наук,
аспирант кафедры международной экономики
Национального авиационного университета

Статья посвящена проблемным моментам в процессе определения экономической целесообразности выбран-
ного рекламного мероприятия и, как следствие, трудностям при определении приоритетного механизма рас-
пределения рекламного бюджета. Определены ключевые факторы, влияющие на процесс формирования 
рекламного бюджета и определения методики распределения рекламного бюджета. Разработана математиче-
ская модель распределения рекламного бюджета с указанием вводных обозначений и трактовкой основных 
этапов формирования математической модели оптимизации распределения рекламного бюджета. Отмечено 
преимущество применения метода моделирования, а именно возможность получить целостную картину пока-
зателей с учетом их взаимного влияния в условиях воздействия конкретного набора факторов.
Ключевые слова: реклама, рекламный бюджет, математическая модель, оптимизационный механизм, эффек-
тивность распределения рекламного бюджета.

MODEL OF EFFICIENT BUDGET DISTRIBUTION OF ADVERTISING CAMPAIGN

Hassan Ali al-Ababneh
Ph.D., Graduate Student of International Economics,
National Aviation University

The article is devoted to the problem moments in the process of determining the economic feasibility of the chosen 
promotional event and the consequent difficulties in determining the priority distribution mechanism advertising 
budget. The key factors affecting the formation advertising budget and determine methods of distribution of the 
advertising budget. The mathematical model of the distribution of the advertising budget indicating the incoming 
symbols and interpretation of the main stages of optimization mathematical model of the distribution of the advertising 
budget. Specified benefits of the modeling method, namely the opportunity to get a complete picture of performance 
based on their mutual influence under the influence of a particular set of factors.
Keywords: аdvertising, advertising budget, mathematical model, optimization mechanism, efficiency of advertising 
budget distribution.
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У статті проведено аналіз сучасного стану туристичних послуг в Україні. Визначено, що спостері-
гається збільшення потоку іноземних туристів та пожвавлення внутрішнього туризму. Однак існує 
перевищення кількості туристів-громадян України, що виїжджали за кордон над в’їзним потоком, 
що свідчить про недостатні надходження від туристичного бізнесу в державі. Переважна більшість 
українців в минулому році виїжджала з метою приватної поїздки – 24287 тис. осіб., набагато менша 
кількість – 225 тис. перетинали кордон у складі організованого туризму. На шляху інтеграції Укра-
їни до світового ринку туристичних послуг мають місце певні «бар’єри». За останні роки кількість 
українців, що виїжджають з держави, перевищує кількість іноземців, які подорожують по Україні. 
Отриманий безвізовий режим в’їзду до ЄС не розв’язує, а породжує цілу низку проблем, що може 
негативно вплинути на економіку України.
Ключові слова: міжнародний туризм, світовий ринок туристичних послуг, туристичні потоки.

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розви-
тку міжнародних економічних відносин глобалізаційні 
процеси охопили всі сфери світового господарства, в 
тому числі і світовий ринок туристичних послуг. Як 
наслідок, відбувається зростання рівнів інтегрованості 
туристичних галузей та окремих підприємств різ-
них країн, з одного боку, та загострення конкурентної 
боротьби між країнами за розподіл туристичних пото-
ків, з іншого. Водночас, сучасною тенденцією в еконо-
міці розвинених країн є зростання частки туристичних 
послуг як у структурі валового внутрішнього продукту, 
так і в структурі споживання. Також характерним є 
інтенсивний розвиток нових інформаційних техноло-
гій, електронної торгівлі у сфері туризму. Такі процеси 
створюють загрози туристичним галузям країн із більш 
низькою конкурентоспроможністю національних під-
приємств, несформованістю ринкових механізмів та 
недосконалою державною туристичною політикою. Це 
стосується країн із трансформаційною економікою, до 
яких належить й Україна.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вагомий внесок у вивчення міжнародного туризму, 
а також визначення місця України на міжнарод-
ному туристичного ринку зробили провідні вітчиз-
няні вчені Бунтова Н.В. – дослідження організа-
ції та перспектив розвитку готельного бізнесу; 
Шевченко Г.С. – дослідження перспектив інте-
грації вітчизняних туристичних послуг до євро-
пейського ринку; Зайцева В.М. – дослідження 
міжнародного туризму в умовах глобалізації; Грабо-
венська С.П. – дослідження стану та тенденцій роз-
витку ринку туристичних послуг в Україні та інші.

Мета дослідження. Проаналізувати динаміку та 
визначити основні тенденції і закономірності розви-
тку туристичного ринку України в умовах інтеграції 
України до світового ринку туристичних послуг.

Виклад основного матеріалу. З другої поло-
вини XX сторіччя у світі став стрімко розвиватися 
світовий ринок послуг. В наш час ринок послуг у 
загальносвітовому ВВП перевищує ринок товарів. 
Складовою світового ринку послуг є міжнародний 
ринок туризму, що стрімко зростає. За останні шість 
десятиліть, туризм зазнав подальше розширення 
та диверсифікацію, та став одним з найбільших і 
швидко зростаючих економічних секторів у світі. 
Утворилося багато нових напрямків туристичних 
маршрутів на додаток до традиційних фаворитів 
Європи та Північної Америки. Міжнародний туризм 
в 2015 році складав 7% від світового експорту това-
рів і послуг, порівняно з 6% у 2014 році, тобто туризм 
виріс за останні чотири роки швидше, ніж світова 
торгівля. Як світова експортна категорія, туризм 
займає третє місце після палива та хімічних речовин, 
та знаходиться попереду харчової та автомобільної 
продукції. У багатьох країнах туризм займає перше 
місце експортного сектора [1, с. 2].

Все більша кількість міст по всьому світу вклали 
кошти в туризм з метою перетворення його в клю-
човий фактор соціально-економічного прогресу 
через створення робочих місць та підприємств, мати 
доходи від експорту туристичних послуг, розвиток 
інфраструктури. 

У звіті Всесвітньої туристської організації 
(UNWTO) за 2016 рік відмічається, що чисель-
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ність міжнародних туристів у 2015 году зросла на 
4,6% та досягла в загальному вимірі 1186 млн. осіб, 
збільшившись на 52 млн. в порівнянні з попереднім 
роком. Незважаючи на періодичні потрясіння світо-
вої економіки, міжнародному туризму притаманне 
практично безперервне зростання. Це був шостий 
рік зростання даного сектору економіки після еконо-
мічної кризи 2009 року. З плином часу міжнародний 
туризм демонструє міцність та стійкість.

В 2015 році обсяг надходжень від міжнародного 
туризму в світі становив 1260 млрд. доларів США. 
Загальна вартість експорту туризму в США в 2015 році 
досягла 1,5 трильйони доларів, або 4 мільярди дола-
рів США в день в середньому [1, с. 2].

Дані Державної служби статистики України 
свідчать, що з 2010 по 2015 роки найбільш «про-
вальними» з точки зору відвідання нашої держави 
іноземними туристами та розвитку внутрішнього 
туризму були 2013-2014 роки (рис. 1). 

В наш час спостерігається збільшення потоку 
іноземних туристів та пожвавлення внутрішнього 
туризму. Однак необхідно відмітити негативну тен-
денцію – перевищення кількості туристів-громадян 
України, що виїжджали за кордон над в’їзним пото-
ком, що свідчить про недостатні надходження від 
туристичного бізнесу в державі.
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Рис. 1. Динаміка туристичних потоків в Україні
Джерело: Розроблено на підставі [2]

Оцінюючі кількісний склад санаторно-курортних 
та оздоровчих закладів, де ще за часів СРСР відпо-
чивала більшість населення країни (рис. 2), можна 
констатувати, що їх кількість скорочується приско-
реними темпами. Це означає, що населення з низь-
кими доходами та ті, що потребують соціальної та 
медичної допомоги не отримають належних послуг, 
а до державної казни не надійдуть певні кошти.

Іноземці, що приїжджають до України, для про-
живання та відпочинку користуються переважно 
готелями, кількість яких зменшується (рис. 3).

Дослідники ринку готельних послуг відмічають, 
що наші готелі не відповідають сучасним вимогам. 
Національні готельні мережі знаходяться на стадії 
розвитку. На ринках більшості країн світу націо-
нальні готельні бренди становлять значно меншу 
частку, ніж готелі, що знаходяться під міжнародним 
управлінням. Для даного ринку характерна висока 
ступінь монополізації. 
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Рис. 2. Динаміка кількості санаторно-курортних 
та оздоровчих закладів України
Джерело: Розроблено на підставі [3]
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Джерело: Розроблено на підставі [4]

Бунтова Н. В., оцінюючі привабливість вітчизня-
ного готельного бізнесу, констатує: «Говорити про 
інвестиційну привабливість готельного сегменту в 
умовах, що склалися на міжнародному готельному 
ринку не доводиться. Вона практично нульова. Якщо 
оцінити продажну вартість готелю з урахуванням 
того рівня операційного доходу, який він генерував 
у 2014 або 2015 рр., то показник ринкової ціни буде 
нижче, ніж собівартість його будівництва. Врахо-
вуючи вартість банківського кредиту, економічна 
доцільність будівництва готельного проекту залиша-
ється під дуже великими питанням» [5, с. 17].

Всього за минулий 2016 рік до України в’їхали 
понад 13333 тис. іноземців (рис. 4). Основною метою 
для майже 12954 тис. іноземців стала приватна 
поїздка. На другому місці в рейтингу мети є куль-
турний та спортивний обмін, релігійна, інша мета. 
Її вказали 167,9 тис. осіб. Туризм, як мету поїздки в 
Україну, обрали 172,8 тис. осіб.

Виїжджали з України більше ніж 24668 тис. осіб. 
Для тих, хто виїжджає, статистика передбачає три 
мети: службова поїздка, організований туризм та при-
ватна поїздка. Переважна більшість українців виїж-
джала з метою приватної поїздки – 24287 тис. осіб.; 
225 тис. осіб перетинали кордон у складі організо-
ваного туризму; у службовій поїздці знаходилося 
156 тис. осіб. Інші варіанти мети перетину кордону 
як це передбачено для іноземців, як то: навчання, 
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працевлаштування, імміграція (постійне місце про-
живання), культурний та спортивний обмін, релі-
гійна, інша статистика не надає, що не дає можли-
вості дослідити реальну картину та причини виїздів 
українців за кордон.
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Рис. 4. В’їзд (виїзд) громадян України  
за кордон у 2016 році (за даними Адміністрації 
Держприкордонслужби України)
Джерело: Розроблено на підставі [6; 7]

В Європарламенті шостого квітня поточного 
року закінчилися дебати, присвячені наданню Укра-
їні безвізового режиму з країнами ЄС. Депутати від 
різних країн висловлювали протилежні думки, проте 
більшість виступила на підтримку безвізу.

Однак реальність виявилася дещо іншою, ніж очі-
кувало населення України. Європейський парламент 
проголосував лише за спрощення візового режиму 
для громадян України, у яких є біометричні паспорти, 
і тільки при короткострокових поїздках до ЄС.

Тривалість поїздок не повинна перевищувати 90 
днів. Рішення поширюється на туристичні або ділові 
поїздки і не дає права на роботу в країнах ЄС. Однак, 
як стверджують експерти, туристичні поїздки в 
Європу собі може дозволити лише 5% населення 
України, а потреба в ділових поїздках є лише у 1% 
населення. Очевидно, що більшість українців будуть 
їхати в ЄС, щоб більше ніколи не повертатися на 
Україну. 

Цей мотив підкріплений трьома ключовими чин-
никами:

– колосальне безробіття серед молоді, 
– украй низькі доходи населення,
– ймовірність ескалації конфлікту на сході країни 

і ризик потрапляння під мобілізацію.
За даними Державної служби зайнятості, в I 

кварталі 2017 р. чисельність безробітних становила 
майже 439,3 тис. [8]. Причому, за оцінками експертів, 
реальний рівень безробіття на Україні може досягати 
більше 13%, а число безробітних – більше 1,8 млн 
осіб. Найвищий рівень безробіття серед молоді у віці 
від 15 до 25 років – 25% [9]. 

Кількість робочих місць скорочується в першу 
чергу з-за військових дій на сході України. Зокрема, 
з 2014 р. кількість робочих місць скоротилася в два 
рази, а кількість вакансій – зі 100 тис. до 41 тис. 
В цілому за останні десять років кількість робочих 
місць в країні скоротилося у п’ять разів.

Під час презентації звіту Організації Об’єднаних 
Націй з людського розвитку 30 березня поточного 
року постійний представник програми розвитку ООН 
в Україні Ніл Уокер заявив, що частка українців, що 
живуть за межею бідності, майже досягла 60%. Укра-
їна займає 7 місце з прогнозованим індексом 19 в рей-
тингу найбільш бідних країн світу за версією видання 
Bloomberg. Перші три місця в рейтингу займають 
Венесуела, Південна Африка, Аргентина [10].

Накопичена інфляція на тлі девальвації гривні 
та інших негативних чинників, падіння курсу з 
7,99 гривні за долар до 27 на кінець 2016 р., а також 
падіння середньої зарплати з 408 дол. США до 
196 дол. США, то реальне погіршення рівня життя 
стає ще очевиднішою.

Ці фактори посилюються тим, що на сході країни 
йде війна. 

Всі ці фактори в сукупності підштовхують насе-
лення країни, насамперед молодь, емігрувати в 
сусідні країни. Значна частина українців намагається 
різними шляхами потрапити до ЄС. Спрощення без-
візового режиму може спровокувати посилення від-
току молодого населення країни. За прогнозами екс-
пертів, потенціал можливого втечі населення в ЄС в 
рамках 5 років оцінюється вище 1 млн осіб. Таким 
чином, у момент важкої економічної кризи економіка 
України може втратити істотної частки людського 
капіталу, що робить процес реального відновлення 
економіки практично неможливим.

Висновки. Міжнародному туризму у світовому 
масштабі протягом останніх років притаманне ста-
більне поступове зростання. 

Розвиток ринку туристичних послуг сприяє роз-
витку інфраструктури туристичного бізнесу, забез-
печує зайнятість населення, стимулює розвиток 
галузей економіки, що створюють необхідні умови 
для надання туристичних послуг: будівництво, легка 
та харчова промисловість, забезпечує надходження 
до бюджету держави.

На шляху інтеграції України до світового ринку 
туристичних послуг мають місце певні «бар’єри». 
За останні роки кількість українців, що виїжджа-
ють з держави, перевищує кількість іноземців, які 
подорожують по Україні. Основною метою виїзду 
українців за кордон є приватна подорож. Готельна 
мережа не відповідає вимогам часу та не має змоги 
конкурувати в умовах монополізованого світового 
ринку готельних послуг. Транспортна інфраструк-
тура не відповідає вимогам ЄС. Отриманий безві-
зовий режим в’їзду до ЄС не розв’язує, а породжує 
цілу низку проблем, що може негативно вплинути на 
економіку України.
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В статье проведён анализ современного состояния туристических услуг в Украине. Определено, что наблю-
дается увеличение потока иностранных туристов и оживление внутреннего туризма. Однако существует пре-
вышение количества туристов-граждан Украины, которые выезжали за границу над въездным потоком, что 
свидетельствует о недостаточных поступлениях от туристического бизнеса в стране. Подавляющее большин-
ство украинцев в прошлом году выезжали с целью частной поездки – 24287 тыс. чел., гораздо меньшее коли-
чество – 225 тыс. пересекали границу в составе организованного туризма. На пути интеграции Украины в 
мировой рынок туристических услуг имеют место определенные «барьеры». За последние годы количество 
украинцев, выезжающих из государства, превышает количество иностранцев, путешествующих по Украине. 
Полученный безвизовый режим въезда в ЕС не решает, а порождает целый ряд проблем, который может нега-
тивно повлиять на экономику Украины.
Ключевые слова: международный туризм, мировой рынок туристических услуг, туристические потоки.
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The article analyzes the current state of tourism services in Ukraine. Determined that an increase in the flow of foreign 
tourists and revitalize the domestic tourism. However, there is an excess in the number of tourists-citizens of Ukraine 
who traveled abroad over entry flow, indicating a lack of income from tourism business in the state. The vast majority 
of Ukrainians in the past year traveled with the purpose of a private trip 24287 thousand persons, a much smaller 
amount of 225 thousand crossed the border as part of an organised tourism. On the way of Ukraine’s integration to the 
world market of tourist services, there are certain «barriers». In recent years the number of Ukrainians who leave the 
state exceeds the number of foreigners who travel to Ukraine. Obtained visa free travel to the EU decides, and creates 
a number of problems that may adversely affect the Ukrainian economy.
Keywords: international tourism, world tourist market, tourist flows.
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