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ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ  
АГРАРНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Аврамчук Л.А.
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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 кредиту-
вання агроформувань досі залишається невирішеною 
та продовжує загострюватися. Незважаючи на наяв-
ність ґрунтовних досліджень, дане питання є актуаль-
ним, 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 господар-
ство 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 
власних джерел. Однак через різноманітні обставини 
як загальні, так і специфічні для кожного сільсько-
господарського підприємства, потреба в додаткових 
фінансових ресурсах може раптово і стрімко зрос-
тати, 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 агровироб-
ників, що мали кредити в іноземній валюті, були 
змушені повертати вже втричі більшу суму в гривне-
вому еквіваленті. Саме девальвація гривні в 2014 р. 
вкрай негативно відбилася на багатьох українських 
сільгоспвиробниках, 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 боргове навантаження. Якщо великі сільгоспви-
робники (агрохолдинги) багато в чому орієнтовані 
на експорт, то інші змушені задовольнятися залиш-
ками на внутрішньому ринку. Проблема в даному 
разі полягає ще і в тому, що багато сільгоспвироб-
ників (як правило, малих і середніх) орієнтовані на 
внутрішній споживчий ринок. А з урахуванням ско-
рочення купівельної спроможності всіх без винятку 
українців багато товаровиробників фактично втра-
тили ще й внутрішні ринки збуту. Та й у великі тор-
говельні мережі, як ми розуміємо, багатьом малим 
і середнім сільгоспвиробникам зайти фактично 
неможливо. Крім того, із підписанням Угоди про асо-
ціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом багато 
вітчизняних аграріїв, з великою часткою ймовір-

ності, можуть утратити ще й ринок України. А умови 
для конкуренції в Україні та країнах Європи карди-
нально відрізняються. Наприклад, в європейських 
країнах сільгоспвиробники мають серйозні дотації 
як із державних бюджетів, так і з бюджету і фон-
дів ЄС. Кредити в європейських банках на ці цілі 
здебільшого видаються як мінімум на 20–25 років, 
а ставки за ними (залежно від країни) 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-учасни-
ків або засоби кінцевих бенефіціарів. Реалізація про-
екту сприятиме акумулюванню фінансових ресурсів 
в обсязі близько 800 млн євро. Ці кошти передбача-
ється спрямувати на розвиток інфраструктурних про-

ектів, логістику, покращення умов сушіння та пере-
робки 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.
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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-
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НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЙ У РОЗВИТКУ СИСТЕМИ  
АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ
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доцент кафедри обліку і аудиту
Національного університету водного господарства та природокористування

У статті аргументовано про важливість набуття наукових знань, як бази для розвитку аудиторських 
послуг, розглядаючи різні фактори. Попередні дослідження науковців в Україні було сфокусовано на 
доведенні важливості аудиту, як науки. Науковий статус аудиту було доведено. Дослідження вказує, 
що стрімко розвиваються аудиторські послуги. У статті розглядається вплив економічної, територі-
альної, правової концепцій у взаємозв’язку з концепцією суспільного значення аудиторських послуг 
(в частині послуг, відмінних від аудиту). Визначено коло проблемних питань та шляхи їх вирішення 
для формування загальнотеоретичних засад концепції аудиторських послуг в Україні.
Ключові слова: аудиторська діяльність, концепція, аудиторські послуги, система аудиторської 
діяльності.

Постановка проблеми. Економічні зміни в Укра-
їні та їх інтенсифікація у європейському напрямку 
визначають роль і значення аудиторської діяльності. 
Дослідження проблем управління аудиторською 
діяльністю є важливою проблемою сьогодення, 
оскільки їх вирішення дозволить забезпечити баланс 
між спроможністю аудиторами надавати окремі 
аудиторські послуги та попитом, який потенційно 
існує на аудиторську практику. Вивчення та розробка 
заходів з удосконалення системи аудиту та аудитор-
ської діяльності в цілому є надзвичайно важливими 
в системі економічних відносин.

Діюча система аудиту не повною мірою відпо-
відає сучасним вимогам, оскільки значна частина 
теоретичних та методичних аспектів аудиту діяль-
ності підприємств залишаються дискусійними, а його 
потенційні можливості використовуються недостат-
ньо. В економічній літературі, стверджує М.І. Бон-
дар, існують суперечності та непослідовні до певної 
міри рекомендації з питань удосконалення завдань 
аудиторської діяльності [1, с. 145]. Регулювання про-
фесійної діяльності аудиторів тісно пов’язане з нор-
мативним регулюванням, яке виникає на їхній основі, 
кількісно та якісно орієнтує суб’єкти господарювання 
при оцінці стану суспільних процесів і тенденцій їх 
розвитку. Бажання аудиторів, професійної бухгалтер-
ської та аудиторської спільноти визначають можли-
вості та рівень нормативного регулювання. Головним 
є бажання аудиторської спільноти змінити ситуа-
цію у кращу сторону, розширити кількісно та якісно 
ринок аудиторських послуг. Важливими є соціально-
економічні чинники, які визначають параметри про-
вадження аудиторської діяльності та фінансово-еко-
номічне становище суб’єктів господарювання. Вони 
визначають напрям подальшого розвитку, критерії 
та показники їх оцінювання.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Значні напрацювання з теорії аудиту 
українських вчених Г.М. Давидова, Н.І. Дорош, 

К.О. Назарової, О.А. Петрик, Н.М. Проскурі-
ної, О.Ю. Редько, В.С. Рудницького, Б.Ф. Усача, 
Н.С. Шалімової та інших стосуються, в першу чергу, 
аудиту фінансової звітності. Послуги, відмінні від 
аудиту та інших завдань з надання впевненості, які 
на практиці становлять вагому частину у структурі 
аудиторських послуг не мають розвиненої теоретич-
ної та наукової бази.

Суспільно-економічна корисність праці аудито-
рів стимулює ділову активність клієнтів, підвищує 
ефективність використання ресурсів суб’єктів гос-
подарювання. Діяльність аудиторів у сфері надання 
аудиторських послуг в частині завдань з надання 
впевненості, які не є аудитом, супутніх, а також інших 
аудиторських послуг є об’єктами підприємницької 
діяльності та служать гарантією стабільності бізнесу 
окремого клієнта, а як наслідок сукупності суб’єктів 
господарювання, що сприяє відтворенню капіталу 
з приростом. Ця догма є визначальною в умовах 
ринку. Таким чином, потрібно забезпечити науково-
методичну базу вдосконалення розвитку ефективної 
аудиторської діяльності системи управління нею. 
Напрямками у досягненні цієї мети є:

1) виявлення проблемних зон в системі управ-
ління аудиторською діяльністю, що заважають її 
ефективному розвитку;

2) дослідження факторів, які гальмують інтенсив-
ний розвиток аудиторських послуг в Україні та роль 
держави та професійних організацій у нівелюванні 
негативного впливу таких факторів;

3) виявлення макроекономічних умов для розви-
тку системи аудиторської діяльності;

4) розробка загальної концепції розвитку та прин-
ципів організації управління аудиторською діяль-
ністю в частині аудиторських послуг, відмінних від 
аудиту, з боку професійних організацій та основі 
міжнародного досвіду.

Мета статті. Метою статті є аналіз концепту-
альних положень різних наукових концепцій для 
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врахування у розробці загальної концепції розвитку 
та принципів організації управління аудиторською 
діяльністю в частині аудиторських послуг, відмінних 
від аудиту, з боку професійних організацій та основі 
міжнародного досвіду.

Виклад основного матеріалу. Формування 
та управління аудиторськими послугами на макро- 
та мікрорівнях є динамічним процесом, який пови-
нен регулюватись професійними аудиторськими 
організаціями в інтересах усього суспільства, її регу-
лювання – найважливіша задача з точки зору профе-
сійних організацій. Розвиток аудиторських послуг 
можна розглядати з точки зору різних концепцій, які 
подано на рисунку (рис. 1):

– економічна концепція може розглядати прова-
дження аудиторської діяльності на мікро- та макро-
рівні як ефективну діяльність, яка генерує кошти 
своїх клієнтів, замовників аудиторських послуг, 
коштів суб’єктів аудиторської діяльності, коштів 
держави й професійних аудиторських організацій 
для національного багатства в цілому;

– територіальна концепція відображає розвиток 
аудиторських послуг за регіонами України;

– правова концепція визначає сукупність прав, 
обов’язків та інших дій, що встановлені державою 
та іншими професійними організаціями для надання 
аудиторських послуг;

– концепція суспільного значення роль аудитор-
ських послуг визначається в задоволенні потреб 
користувачів у послугах аудиторів.

У сфері аудиторської діяльності економічна 
спрямованість поєднується із суспільною зна-
чимістю, адже відбувається задоволення потреб 
замовника через виконання низки аудиторських 
послуг. При виконанні окремих послуг – оцінка 
якості персоналу, наприклад з класифікаційної 
групи «інші послуги», знову простежується соці-
альний та економічний ефект.

Адекватно суспільному та економічному зна-
ченню має бути організоване управління ауди-
торською діяльністю, що формує нову роль ауди-
торських послуг. При цьому аудиторські послуги 
перебувають у центрі складного переплетіння еконо-
мічних процесів, приватних, державних, суспільних, 
міжнародних (роль компаній «Великої четвірки») 
професійних інтересів, норм та правил. Сопко В.В. 
констатує, що сьогодні управляти господарством 
можна тільки на засадах ринкової логічної системи 
[2, с. 13]. Вона полягає у дотриманні такої логіч-
ної структурної будови бухгалтерської системи, як 
інструменту управляння: що я хочу робити на ринку 
(бізнес-план); що я фактично зробив (дані аналітич-
них рахунків та інших записів у відповідності до 
вищенаведених принципів); чи так зробив, як хотів 
(система контрольних таблиць), що, і як робити далі 
(система аналітичних таблиць) [2, с. 13].

Проте, на макроекономічному рівні з управління 
ринком аудиторських послуг також потрібно вра-
ховувати усталені закони ведення бізнесу, оскільки 
аудиторська діяльність представляє собою підприєм-
ницьку діяльність та має бути підпорядкована зако-

нам її провадження [2, с. 13]. Логічно, що і діяльність 
аудиторської фірми, як суб’єкта ринкової економіки, 
має бути підпорядкована цій усталеній догмі ринку.

 

економічна 
концепція 

правова 
концепція 

концепція 
суспільного 

значення 
аудитосрьких 

послуг 

територіальна 
концепція 

Рис. 1. Мультиплікаційний ефект концепцій  
у розвитку аудиторських послуг  
(відмінних від аудиту)
Джерело: розроблено автором

Отже, основна проблема організації системи 
управління аудиторською діяльністю, що відповідає 
вимогам ринкової економіки, полягає у забезпеченні 
відповідною науковою базою.

Функції, що їх виконує аудитор, надаючи ауди-
торські послуги торкаються різних сфер діяльності 
суб’єктів господарювання: економічного, обліко-
вого, аналітичного, фінансового, контрольного, 
управлінського, менеджменту, маркетинг. Аудитор 
може запропонувати комплекс заходів, таких як:

– оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) 
системи внутрішнього контролю (аудиту), вироб-
ничих потужностей, інформаційних систем, систем 
управління підприємством, корпоративного управ-
ління, управління персоналом, відповідності діяль-
ності вимогам законодавства тощо;

– здійснення на замовлення розрахунків (еконо-
мічний, фінансовий, стратегічний та інші види ана-
лізу) для оцінки стану та результатів господарської 
діяльності;

– перевірка прогнозної фінансової інформації;
– економічні експертизи;
– завдання з виконання погоджених процедур 

стосовно фінансової інформації;
– завдання з підготовки фінансової інформації;
– розробка для замовника документів, необхідних 

для легалізації, організації та здійснення господар-
ської діяльності.

Таким чином, можна констатувати, що сучасна 
система управління ринком аудиторських послуг 
не є достатньо збалансованою і не забезпечує пози-
тивний результат в досягненні високої економічної 
ефективності суб’єктів аудиторської діяльності. 
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Актуальним є наукове обґрунтування та пропозиції 
з перегляду на системній методологічно правиль-
ній основі концептуальних пріоритетів в управлінні 
аудиторською діяльністю з врахуванням ролі дер-
жави, професійних організацій бухгалтерів та ауди-
торів, усіх учасників ринку аудиторських послуг.

Управління аудиторською діяльністю відбува-
ється з використанням різних механізмів, які на 
сьогоднішній день реалізуються з боку Аудитор-
ської палати України: правова, економічна, орга-
нізаційна. Найбільш активно реалізується правова 
частина, що включає положення, нормативи, інші 
правила, які регулюють аудиторську діяльність 
в Україні та обов’язкові для виконання усіма ауди-
торами України.

На думку Комірної О.В. недовіра до якості ауди-
торських послуг викликана, в першу чергу, від-
сутністю контролю над якістю наданих послуг на 
державному рівні. Дана проблема є актуальною 
та потребує негайного рішення, оскільки на даний 
момент в Україні існує безліч малих та середніх 
підприємств, які в силу своїх невеликих доходів 
не можуть дозволити собі скористатись послугами 
великих і перевірених аудиторських фірм. Такі під-
приємства змушені звертатись до приватних ауди-
торів, ризикуючи отримати неякісні аудиторські 
послуги, що може спричинити за собою помилки 
у функціонуванні даних підприємств [3, с. 33].

До економічного елементу можна віднести 
сплату внесків претендентами, які бажають отри-
мати сертифікат аудитора, сплата членських внесків 
членів Спілки аудиторів України та інших професій-
них організацій. Тому можна говорити, що у про-
фесійних аудиторських організацій немає достатньо 
засобів та способів економічного впливу на механізм 
розвитку аудиторської діяльності.

Суттєвим чинником впливу є держава, яка через 
Закон України «Про аудиторську діяльність» може 
впливати на економічне становище на фінансо-
вий потенціал на ринку аудиторських послуг. Най-
більше це проявляється у визначенні кола суб’єктів 
обов’язкового аудиту. Специфіка виконання функ-
цій Аудиторською палатою України значною мірою 
формується під впливом історичних факторів ста-
новлення аудиту та аудиторської діяльності в цілому 
та з урахуванням територіальних особливостей 
у розвитку аудиторської діяльності. Історичні, соці-
альні і економічні особливості регіону впливають 
на склад, обсяги та економічний ефект провадження 
цієї діяльності. Тому розробка системи управління 
аудиторською діяльністю повинна враховувати наці-
ональні та регіональні особливості у розвитку ауди-
торської діяльності. Такий підхід допоможе з певним 
економічним ефектом створити систему, яка сприя-
тиме розвитку аудиторської діяльності в Україні.

Аналіз світових тенденцій розвитку аудиторської 
діяльності свідчить про те, що роль нормативно-цін-
нісного регулювання в житті суспільства дуже зрос-
тає. Нормативне регулювання і вплив нерозривно 
пов’язані із прогнозуванням, які засновані на харак-
теристиці цілісного стану об’єкта через пізнання 

його окремих частин, а також із передбаченням, що 
і забезпечує управління засадами цілісності, систем-
ності та цілеспрямованості. Зміни Законів України 
«Про аудиторську діяльність», Міжнародних стан-
дартів аудиту [4; 5; 6] свідчать про глибоке пізнання 
сьогодення, оцінку минулих подій, які є результатом 
виявлення основних тенденцій і перспектив розви-
тку та побудову моделей майбутнього стану. З такої 
точки зору вважаємо, що методи системного підходу 
є основою теорії і методології системи регулювання 
аудиторською діяльністю в Україні.

Проф. Є.В. Мних слушно вказав, що на визна-
ння аудиторських послуг значною мірою впливають 
ринкові умови їх надання та обмеженість у відпо-
відальності за наслідки аудиторського звіту. Недо-
статньо контрольований розвиток мережі аудитор-
ських фірм та приватних аудиторів в Україні, що мав 
місце у певні історичні періоди становлення ауди-
торської діяльності, призвів до відступу від цільо-
вого призначення інституту аудиту, зниження якості 
аудиторських послуг, недобросовісної конкуренції 
і загальних втрат іміджу [8, с. 57]. Складається пара-
доксальна ситуація, коли при зростаючій потребі 
ділового партнерства та підвищенні якості менедж-
менту, запит на аудиторські послуги знижується. 
Причин тут можна виділити багато як глобального 
і локального (національного) рівня. Проте, голо-
вними із них є професіоналізм і етика аудиторської 
діяльності із чітко визначеним цільовим спрямуван-
ням і достовірною вартістю надання таких послуг. 
Саме формування ринку аудиторських послуг за 
стандартами світової цивілізації є гарантією його 
визнання і поширення у всіх сферах національної 
економіки [8, с. 58].

Процес розвитку ринку аудиторських послуг 
(без врахування здобутків ринку аудиту) не відбу-
вається на засадах ефективності, що спричинене 
як суб’єктивними, так і об’єктивними чинниками, 
які у взаємозв’язку з історичними аспектами роз-
витку аудиту в Україні можна визначити наступним 
чином, а саме:

– не достатньо сформована вітчизняна концеп-
ція розвитку аудиту, а розвитку аудиторських послуг 
(відмінних від аудиту) тим більше. На рівні стандар-
тизації за основу було взято найкращий досвід – Між-
народні стандарти аудиту, які не завжди враховують 
історичних та національних особливостей розвитку 
аудиторської діяльності в Україні;

– початково не було визначено пріоритети 
у напрямку розвитку аудиторської діяльності, пере-
вагу було віддано саме аудиту і робота як науковців, 
так і практиків аудиту було спрямована на розвиток 
наукового фундаменту саме аудиторської перевірки. 
Досить тривалий період не чіткої ідентифікації 
аудиторських послуг (1993-2011 р.) призвів до спо-
твореного розуміння складу та змісту аудиторських 
послуг. Ця ситуація проявлялась, як у науковому 
середовищі, а найбільше серед практиків аудиту. 
У філософському та психоматичному відношенні 
відсутність впродовж тривалого часу визначених 
пріоритетів у розвитку аудиторських послуг, від-
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мінних від аудиту, призвела до вироблення філосо-
фії поведінки учасників ринку аудиту – необхідно 
відстоювати право на обов’язковий аудиту та кожна 
аудиторська вирішує самостійно питання власного 
розвитку та фінансового процвітання.

Безумовно, що відсутність повноцінного кон-
курентного середовища має негативні наслідки 
як для ринку аудиту, так і для аудиторської профе-
сії та довіри до неї в суспільстві [9, с. 172]. Таким 
чином, незважаючи на інтенсивний кількісний роз-
виток (ріст обсягу і вартості наданих послуг), ринок 
аудиту задля забезпечення якісного розвитку потре-
бує за твердженням А.Г. Загороднього врегулювання 
ситуації, що склалась в його конкурентному серед-
овищі [9, с. 172]. Вбачаємо тепер одне із ключових 
завдань професійних організацій аудиторів – ство-
рити сприятливі організаційно-правові умови для 
подальшого ефективного розвитку аудиторської 
діяльності, перебудувати соціальний, організацій-
ний та економічний механізм його функціонування. 
Створення інфраструктури аудиторського ринку на 
підставі науково-обґрунтованих законів сприятиме 
поліпшенню бізнесового клімату у сфері аудиту. Слід 
зазначити, що аудиторські послуги покликані стабі-
лізувати економічний розвиток підприємств, усувати 
негативні прояви різних процесів, що відбуваються 
в економічній системі суб’єкта господарювання, 
поліпшувати системи управління, планування, 
бюджетування та інше, як наслідок попереджати 
виникнення складних ситуацій на підприємстві.

Подальший розвиток аудиторської діяльності 
можливий за умови посилення теоретичного обґрун-
тування порядку організації і регулювання аудитор-
ської діяльності у контексті європейських та між-
народних вимог. На думку Н.Н. Проскуріної [10] 
формування концепції розвитку аудиту в Україні сьо-
годні є об’єктивно необхідним з огляду на те, що за 
ті роки, які минули з моменту юридичного визнання 
аудиту, сталися серйозні зміни в соціально-економіч-
ному та політичному житті країни, які призвели до 
значних змін на ринку аудиторських послуг, а тому 
при визначенні концепції розвитку аудиту слід вра-
ховувати не стільки проблемні питання, недоліки 
та труднощі розвитку, а ті методологічні аспекти, 
які забезпечують розуміння і систематичне висвіт-
лення процесу аудиту. На думку Н.Н. Проскуріної, 
«концепція – певний спосіб розуміння явищ в комп-
лексній характеристиці та логічному взаємозв’язку 
елементів. За основу концепції, як правило, прийма-
ють базові теоретичні положення, на основі яких 
можуть бути сформульовані інші елементи» [10]. Як 
послідовники цієї думки, можемо припустити, що 
відсутність чіткого предмету дослідження дозволяє 
визнати супутні та інші аудиторські послуги фор-
мою наукового пізнання, що є результатом науко-
вого дослідження, тобто такого дослідження, яке 

спирається головним чином на міждисциплінарну 
методологію. Визначеність наукового статусу інших 
аудиторських послуг дозволить ефективно викорис-
товувати розробки інших наук і наукових знань для 
розуміння його системного характеру» [10].

Висновки. Сукупність ідей стосовно методо-
логії та організації супутніх аудиторських послуг, 
визначає теоретичні основи виконання цих послуг, 
при цьому спираючись на певні принципи. Теорія 
не може бути відокремлена від практики, тому що 
втрачає сенс в цілому, отже наукова теорія сприя-
тиме розвиткові інструментарію здійснення ауди-
торської діяльності. Методологія супутніх послуг 
та інших аудиторських послуг визначає їх як галузь 
наукових досліджень, яка тісно пов’язана з при-
кладним характером цих послуг та дозволяє отри-
мувати певний ефект.

У світлі наведеного, можна запропонувати 
наступні напрямки реалізації стратегічної місії 
Аудиторської палати України у регулюванні ауди-
торської діяльності щодо послуг аудиторської 
діяльності, відмінних від аудиту та інших завдань 
з надання впевненості:

– розробка та прийняття нормативних докумен-
тів, які регламентують порядок виконання супутніх 
та інших аудиторських послуг, які на даний момент 
не містяться у Міжнародних стандартах контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості 
та супутніх послуг;

– відповідно до Закону України «Про аудитор-
ську діяльність» та інших законодавчих документів, 
розробка локальних документів рівня Аудиторської 
палати України, які будуть лобіювати та реалізову-
вати інтереси аудиторської професії;

– внутрішньо-структурна трансформація функцій 
Аудиторської палати України, підсилення ролі і зна-
чення тих функцій, які сприяють реалізації профе-
сійних інтересів аудиторів.

Наукове сприйняття цих послуг має відбуватись, 
в першу чергу, через їх предметно-сутнісне сприй-
няття, що напряму пов’язане з категоріальним апа-
ратом. Тому рішення проблеми полягає у з’ясуванні 
як теоретико-прикладної проблематики супутніх 
та інших аудиторських послуг, так і визначення їх 
специфічного предмету дослідження. Якщо пред-
мет дослідження аудиту науковцями визначено, 
і його пов’язують з фактами господарської діяль-
ності, фінансової звітністю, то предмет дослідження 
інших аудиторських послуг, відмінних від завдань 
з надання впевненості відсутній взагалі через немож-
ливість ідентифікації в силу багатоваріантності 
таких послуг. В свою чергу, вони торкаються і сус-
пільних відносин, специфіки маркетингової діяль-
ності, управління діяльністю, соціального розвитку 
підприємства, управління персоналом та інших сфер 
діяльності підприємства.
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НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ АУДИТОРСКИХ УСЛУГ

Антонюк Е.Р.
кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры учета и аудита
Национального университета водного хозяйства и природопользования

В статье аргументированно о важности приобретения научных знаний, как базы для развития аудиторских 
услуг, рассматривая различные факторы. Предыдущие исследования ученых в Украине были сфокусированы 
на доказательствах важности аудита, как науки. Научный статус аудита был доказан. Исследование указывает, 
что стремительно развиваются аудиторские услуги. В статье рассматривается влияние экономической, терри-
ториальной, правовой концепций во взаимосвязи с концепцией общественного значения аудиторских услуг 
(в части услуг, отличных от аудита). Определен круг проблемных вопросов и пути их решения для формиро-
вания общетеоретических основ концепции аудиторских услуг в Украине.
Ключевые слова: аудиторская деятельность, концепция, аудиторские услуги, система аудиторской дея-
тельности.

SCIENTIFIC CONCEPTS IN THE DEVELOPMENT  
OF THE AUDIT SERVICES SYSTEM

Antoniuk O.R.
Ph.D. in Economics
National University of Water and Environmental Engineering

The author of the article substantiates that it is important to obtain scientific knowledge in the development 
of auditing services, taking into view various factors. Previous studies of Ukrainian scientists were focused on 
proving and recognition of the audit as a science. The scientific status of the audit was proven. Research indicates 
that the development of auditing services became very active. Scientists are beginning to pay more attention to other 
non-audit services, which helps to develop new scientific areas in the audit research. Author considers the influence 
of the economic, territorial and legal concepts in correlation with the concept of professional values in the audit 
services (in the part of services which are different from the audit services). Problematic issues in the development 
of general theoretical assumptions in the development of the audit services in Ukraine are defined and the ways to 
solve them are suggested.
Keywords: auditing practice, concept, audit services, system of audit services.
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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 мігра-
ції. Особливо гостро міграційні процеси відбува-
ються в країнах ЄС, які змушені приймати велику 
кількість біженців та мігрантів, які постраждали як 
від економічних, політичних криз, так і від стихій-
них 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 зацікавле-
ними сторонами (урядовими органами, міжнарод-
ними й місцевими урядовими й неурядовими органі-
заціями, громадянським суспільством тощо) з метою 
максимального збільшення відповідних переваг 
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., Фран-
ція – 55,6 тис., а Італія – близько 40 тис. біженців. 
Тобто, ми бачимо, що розподіл є нерівномірний, що 
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призводить до зменшення економічної стабільності 
та збільшення витрат з бюджету країн, що прийма-
ють 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 доку-
ментів, які впливають на керування кризовими мігра-
ційними потоками в Європейському Союзі й поза 
його межами. Співробітництво дає змогу управляти 
кордонами й сприяти обміну інформацією між дер-
жавами-членами ЄС.

Тісне співробітництво з МОМ – один з основних 
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 міжнародному 
захисті. Місцеві й міжнародні неурядові організації 
все більшою мірою здатні робити безпосередній вне-
сок у розробку політики в сфері притулку 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 картина мігра-
ційних тенденцій і моделей, 
про міграційні потоки й потоки 
шукачів притулку, а також про 
торгівлю людьми й незаконне 
ввезення людей у регіоні. Якіс-
ний та кількісний аналіз даних 
дає змогу виокремити потреби 
в захисті шукачів притулку, 
біженців і осіб з особливими 
гуманітарними потребами. 
Поліпшення можливості одер-
жання достатньої статистики 
та інформації, пов’язаної із цими 
переміщеннями, – завдання, що 
набагато перевищує можливості 
будь-якої окремої установи, що 
вимагає безперервних і пого-
джених зусиль, особливо між 
зацікавленими урядами.

3. Система в’їзду з ураху-
вання необхідності забезпечення 
захисту на кордонах і в межах 

національної території. Як у країнах транзиту, так 
і у країнах призначення допуск шукачів притулку 
на територію й до процедур надання притулку 
залишиться важким за рахунок посилення прикор-
донного контролю та обмежуючої політики й зако-
нодавства в сфері притулку. Відсутність належних 
перекладацьких послуг на кордоні й у місцях утри-
мання під вартою, внаслідок нестачі ресурсів і квалі-
фікованих перекладачів, продовжить ускладнювати 
спілкування між кризовими мігрантами та урядо-
вими посадовцями. Базові послуги для шукачів при-
тулку з особливими потребами залишаться дуже 
обмеженими, часто внаслідок обмеженого держав-
ного бюджету й недостатніх можливостей держави 
для обслуговування уразливих 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 центральноєвро-
пейських країнах ЄС якість центрів прийому й тран-
зиту вище, хоча й залишаються недоліки зокрема, 
у наданні послуг особам з особливими потребами.

5. Механізм ідентифікації і передачі на розгляд 
особистих справ включає ідентифікацію особи, реє-
страцію та взяття відбитків пальців та передбачає 
комплексну систему для визначення різних категорій 
осіб, що рухаються у змішаних переміщеннях (кри-
зових 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 обґрунтованих рішень.

6. Диференційовані процеси й процедури перед-
бачають розвиток систем притулку в приймаю-
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чих країнах. Системи притулку характеризуються 
занадто тривалими процедурами розгляду клопо-
тань і дедалі масштабнішим застосуванням утри-
мання під вартою. Процесуальні гарантії обмежені 
внаслідок усе більшого використання прискорених 
процедур. Розходження в процесуальних нормах 
і гарантіях між країнами регіону призводять до 
того, що особам з порівняно схожими потребами 
в захисті взагалі не надається захист або нада-
ється, але з різним статусом. Застосування крите-
ріїв надання статусу біженця й додаткових форм 
захисту також значно відрізняється. У деяких кра-
їнах притулок і додаткові форми захисту визнача-
ються в одній об’єднаній процедурі, тоді як в інших 
режиму додаткового захисту взагалі немає. Розви-
ток 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 
темпами. 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 викликають 
занепокоєння, у державах-членах ЄС, а переселення 
в більшості випадків – єдине життєздатне довго-
строкове рішення у Східній Європі. Робота з інте-
грації 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 регі-
оні, вимагає довгострокової й погодженої страте-
гії, 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 
кількості мігрантів, що не мають документів, зі 
складнощами, що стоять перед країнами, що повер-
тають, 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, зали-
шиться незначною, тому що роботі зі сприяння 
добровільному поверненню заважає сильна присут-
ність мереж незаконного ввезення людей і торгівлі 
людьми, наступні фінансові зобов’язання й переко-
нання мігрантів у тім, що вони зрештою успішно діс-
тануться до країни 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 мігра-
цію, для підтримки міст і регіонів, які функціону-
ють в якості основних точок входу або приймають 
велику кількість біженців, для сусідніх країн, таких 
як західні Балкани, через чиї кордони проходять 
мігранти, а також для організацій і країн, які дбають 
про біженців, 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 ство-
рення 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 змен-
шити вимоги такі як, рівень зарплати та зв’язок 



19

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

між кваліфікацією та пропозицією на ринку праці, 
щоб забезпечити 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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В статье рассмотрена проблема управления международной кризисной миграцией. Разработана классифика-
ция инструментов реагирования на проявления современной кризисной миграции в условиях геоэкономиче-
ской нестабильности. Обнаружена проблема неравномерного распределения кризисных мигрантов, беженцев 
и других мигрантов в странах ЕС и предложены пути ее преодоления. Раскрыто перспективу дальнейших 
исследований в управлении и преодолении кризисной миграции в ЕС.
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The article deals with the problem of managing international migration crisis. We propose the classification of response 
instruments to manifestations of contemporary migration crisis in terms of geo-economic instability. It is revealed a problem 
of uneven distribution of crisis migrants, refugees and other migrants in the EU and we suggest the ways to overcome it. 
It is also revealed the prospect of further research in managing and overcoming the crisis migration in the EU.
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СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ  
ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК КРИТЕРІЮ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА І ПРОДУКЦІЇ

Вінтсі Жoe Розевельт Ідрісса
аспірант
Університету економіки та права «КРОК»

В статті систематизовані основні методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності як крите-
рію економічної безпеки підприємства та продукції. Розкрито особливості матричних та експертних 
методів оцінки конкурентоспроможності підприємства і продукції в контексті їх впливу на еконо-
мічну безпеку. Розкрито особливості об’єктивних методів оцінки конкурентоспроможності підпри-
ємства і продукції та виявлено їх вплив на економічну безпеку. Представлено алгоритм розрахунку 
комплексного показника конкурентоспроможності підприємства і продукції. Здійснено групування 
сучасних підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємства та продукції за такими напрям-
ками, як об’єктивні і суб’єктивні методи, універсальні і спеціалізовані методи, кількісні та якісні 
методи, комплексні та симплексні методи. Виявлено «слабкі» місця в існуючій методології оцінки 
конкурентоспроможності підприємства і продукції, в аспекті впливу на економічну безпеку.
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, методика, об’єктивний метод, суб’єктивний 
метод, матричний метод.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими та практич-
ними завданнями. Сучасний світ характеризується 
феноменом жорсткої конкурентної боротьби і між-
народного суперництва, що є об’єктивним проявом 
вичерпання технології третьої НТР, виснаженням 
природних ресурсів планети, загостренням системних 
і структурних криз, невідповідністю інституційного 
середовища сучасним суспільним потребам та його 
цілковита неспроможність регулювати суспільні від-
носини в умовах сучасних викликів і загроз. Все це 
обумовлює необхідність удосконалення стратегічного 
мислення як на державному рівні, так і на рівні під-
приємств, як базових одиниць економіки.

Зрозуміло, що для розробки ефективної стратегії 
підвищення конкурентоспроможності підприємств 
необхідно ретельно проаналізувати та оцінити вплив 
зовнішнього середовища, внутрішні ресурси і мож-
ливості підприємства, діагностувати сильні і слабкі 
сторони підприємства, порівняно із конкурентами, 
що на практиці ідентифікується із оцінкою конку-
рентоспроможності підприємства і продукції. Поряд 
з тим, розробка стратегії підвищення конкуренто-
спроможності також повинна передбачати вико-
нання умов, які б забезпечували економічну безпеку 
підприємства. Не дивлячись на розмаїття існуючих 
методик оцінки конкурентоспроможності підприєм-
ства, більшість з них не відповідають вимогам комп-
лексності та об’єктивності, в аспекті забезпечення 
умов економічної безпеки [Bel’tjukov, 2014]. Зазна-
чене обумовлює актуальність проблеми подальшої 
розробки та удосконалення методик оцінки конку-
рентоспроможності, як критерію економічної без-
пеки підприємства і продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на 

які спирається автор, виділення невирішених 
раніше частин загальної проблеми, котрим при-
свячується означена стаття. Питанню оцінки кон-
курентоспроможності підприємства та продукції 
присвячені праці таких зарубіжних і вітчизняних 
дослідників, як І. Ансофф, В. Белоусов, Є. Бель-
тюков, Ж. Ламбен, А. Макаренков, Г. Мінцберг, 
Л. Мороз, Л. Некрасова, М. Портер, Н. Свірейко, 
А. Стрікленд, А. Томпсон, О. Янковий та ін.

Слід зазначити, що з існуючих методик оцінки 
конкурентоспроможності підприємства і про-
дукції дуже мало таких, які оцінюються за допо-
могою використання комплексних методик, які 
в своїй основі враховують і показники конкурен-
тоспроможності підприємства і конкурентоспро-
можності його продукції з урахуванням вимог 
економічної безпеки, а також методик, заснованих 
на використанні об’єктивних методів аналізу кон-
курентоспроможності підприємства та продукції. 
Очевидно, що комплексна та об’єктивна оцінка 
конкурентоспроможності підприємства є основою 
для формулювання ефективної політики економіч-
ної безпеки підприємств.

Формулювання цілей статті. Метою даної статті 
є аналіз методичних підходів до оцінки конкуренто-
спроможності, як критерію економічної безпеки під-
приємства і продукції, їх систематизація та класифі-
кація, виявлення «слабких» місць.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів.

І. Сучасні методики оцінки конкурентоспро-
можності, як критерію економічної безпеки підпри-
ємства і продукції.

Будь-яка оцінка – це встановлення наявності 
чи ступеню прояву тієї чи іншої характеристики 
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досліджуваного об’єкта. Без оцінки неможливо 
управляти процесом. Чим точніше оцінки, тим 
ефективнішими будуть рішення і дії, що прийма-
ються на їх підставі.

Загалом, усі існуючі методики оцінки конкурен-
тоспроможності, як критерію економічної безпеки 
підприємства і продукції можна, на нашу думку, 
групувати за наступними ознаками: суб’єктивні 
(матричні, експертні);об’єктивні (математичні 
методи та інструментальні засоби);універсальні 
(придатні для використання підприємствами різно-
манітних галузей економіки);спеціалізовані (при-
датні для використання підприємствами однієї 
галузі); кількісні (використовують для аналізу еко-
номіко-статистичні, математичні методи, в тому 
числі метод порівнянь, групування, інтегральний, 
індексний методи тощо); якісні (використовують для 
аналізу метод експертних оцінок, ділової гри, сце-
нарний метод, мозковий штурм тощо); комплексні 
(враховують конкурентоспроможність підприємства 
та його продукції одночасно); симплексні (врахову-
ють або конкурентоспроможність підприємства, або 
його продукції).

Деталізація групування методів конкурентоспро-
можності як критерію економічної безпеки підпри-
ємства і продукції наведено у таблиці 1.

Таблиця 1
Групування методів оцінки  
конкурентоспроможності як критерію  
економічної безпеки підприємства і продукції *

Група 
методів Методи

Суб’єктивні

Матриця ADL/LC, матриця Ансоффа, 
матриця McKinsey, метод «ціна-
якість», структурний метод, метод 
багатокутних профілів, SWOT-аналіз, 
метод 4-Р, метод, заснований на 
теорії ефективної конкуренції, метод 
PIMS, метод LOTS, GAP-аналіз, 
SPACE-метод, STEP-аналіз, метод 
А. Томпсона та А. Стрікленда, метод 
В. Белоусова та Н. Свірейко, метод 
Є. Бельтюкова Л. Некрасової, метод 
Л. Мороз та О. Адельшінової

Об’єктивні
BCG matrix, метод Ж. Ламбена, 
«Ланцюжок цінності» М. Портера, 
метод Dun&Bradstreet

Комплексні

Метод, заснований на теорії ефектив-
ної конкуренції, метод А. Томпсона 
та А. Стрікленда, метод Є. Бель-
тюкова та Л. Некрасової, метод 
Л. Мороз та О. Адельшінової

Симплексні

BCG matrix, матриця ADL/LC, 
матриця Ансоффа, метод Ж. Лам-
бена, матриця McKinsey, «Ланцюжок 
цінності» М. Портера, метод «ціна-
якість», структурний метод, метод 
Dun&Bradstreet, метод багатокутних 
профілів, SWOT-аналіз, метод 4-Р, 
метод PIMS, метод LOTS, GAP-
аналіз, SPACE-метод, STEP-аналіз, 
метод В. Белоусова та Н. Свірейко

* власна розробка автора

В сучасній економічній теорії і господарській 
практиці переважна більшість існуючих методик 
оцінки конкурентоспроможності як критерію еко-
номічної безпеки підприємства і продукції є симп-
лексними за класифікацією, тобто оцінюють або 
конкурентоспроможність продукції, або конкурен-
тоспроможність підприємства. Вищенаведене дає 
змогу дійти висновку, що конкурентоспроможність 
підприємства є критерієм (основою ознакою, міри-
лом) в системі економічної безпеки підприємства.

ІІ. Аналіз суб’єктивних методик оцінки конку-
рентоспроможності як критерію економічної без-
пеки підприємства і продукції

Задля оцінки стану економічної безпеки підпри-
ємства та його продукції може використовуватись 
Матриця ADL/LC (Arthur D. Little Company). Для 
побудови матриці використовується два показники: 
ступінь зрілості галузі з огляду на життєвий цикл 
продукції і технологій (зародження, розвиток, зрі-
лість, затухання), відносна позиція підприємства на 
ринку (домінуюча, сильна, помітна, міцна, слабка). 
На основі цих показників (життєвий цикл товару 
та доля на ринку) та їх параметрів будується матриця 
з 20 квадрантів, в які заносяться позиції підпри-
ємства та його конкурентів. Позиція у квадрантах 
матриці, не лише дозволяє зробити висновки щодо 
подальшого розвитку підприємства, але й оцінити 
стан його економічної безпеки і, виходячи з цього, 
ймовірність виходу з галузі [Lazarenko, 2014].

Матриця Ансоффа (товар-ринок) дає змогу, 
визначати рівень економічної безпеки підприємства 
крізь призму аналізу продукції яку воно виробляє. 
На першому етапі оцінки КСПр формується матриця 
з 4-х квадрантів: зверху – існуючий товар, новий 
товар, знизу – існуючий ринок, новий ринок. Оці-
нюючи позиції фірми з точки зору її конкурентних 
можливостей, експертним шляхом, робиться висно-
вок про її місцезнаходження в тому чи іншому ква-
дранті. Далі, враховуючи рівень економічної безпеки 
підприємства, обирається найкраща стратегія (про-
никнення на ринок, розвиток ринку, розвиток про-
дукту, диверсифікація) [Dorofeeva, 2011].

Щодо Матриці GE (General Electric) чи матриці 
McKinsey (позиція підприємства-привабливість 
галузі) то вона дозволяє напряму (не через аналіз 
продукцію) визначити стан економічної безпеки 
підприємства. Для побудови матриці використову-
ється два показники: привабливість галузі (по вер-
тикалі на шкалі координат); конкурентна позиція 
підприємства (по горизонталі). Обидві вісі поді-
ляють на три відрізки (слабкий, середній та силь-
ний рівень). Таким чином на графіку формується 
матриця з 9 рівнів конкурентоспроможності, де по 
діагоналі розташовується середній рівень, у верх-
ній частині – лідери, внизу – аутсайдери. Для визна-
чення рівня того чи іншого показника використо-
вують наступний алгоритм: виявляють ключові 
фактори успіху, розраховують питому вагу кожного 
фактора, оцінюють дієвість кожного фактора за 
5-ти бальною шкалою. Для оцінки ключових фак-
торів успіху конкурентної позиції підприємства 
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можуть використовуватись наступні показники: 
рентабельність, ринкова доля, імідж, ціна, якість, 
витрати, якість персоналу [Vylezhagina, 2015, p. 77]. 
Все це створює можливості для виявлення потен-
ційної загрози для економічної безпеки підприєм-
ства, з метою вчасної їх ліквідації.

Задля виявлення довгострокових факторів впливу 
на економічну безпеку підприємства та продукції 
може використовуватись SWOT-аналіз. Також цей 
метод придатний для оцінки конкурентоспромож-
ності підприємства у довгостроковій перспективі. 
Оцінка конкурентоспроможності підприємства 
здійснюється на базі багатьох показників, обраних 
експертами для аналізу сильних, слабких сторін 
функціонування підприємства, а також виявлення 
можливостей та загроз його конкурентоспромож-
ності. Аналіз слабких сторін дозволяє попереджу-
вати можливі загрози для економічної безпеки під-
приємства у майбутньому.

Здебільшого зорієнтований на визначення еко-
номічної безпеки підприємства шляхом оцінки 
його продукції Метод 4-Р (Product, Price, Placement, 
Promotion). Він також придатний для оцінки конку-
рентоспроможності підприємства на основі аналізу 
4-х факторів, а саме продукт (якість, технічні пара-
метри, гарантійний строк, строк служби, безпека, 
обслуговування), ціна (рівень ціни, умови платежу, 
умови кредиту, види знижки і процент знижки), збут 
(ступінь охоплення ринку, регіони збуту, інтенсив-
ність каналів збуту, управління запасами), маркетин-
гові комунікації (канали реклами, адресна робота зі 
споживачами, бюджет реклами, PR). Оцінка значень 
здійснюється на основі експертних опитувань за 
5-бальною шкалою. Узагальнена оцінка КСП здій-
снюється шляхом загального усереднення значень 
4-х факторів. На основі одержаних оцінок можна 
визначати рівень конкурентоспроможності продук-
ції, а на цій основі і економічної безпеки підприєм-
ства загалом.

Наступним методом, який, в тому числі, може 
використовуватись для визначення стану економіч-
ної безпеки підприємства є «Ланцюжок цінності» 
М. Портера (метод порівняльних переваг). В основі 
методу покладена оцінка витрат підприємства 
та його конкурентів на основних/базових напрямках 
виробничої діяльності, які формують «ланцюжок 
цінності» (вхідна логістика – виробництво – вихідна 
логістика – маркетинг і продаж – обслуговування). 
Таке порівняння дає можливість виявити слабкі 
сторони підприємства порівняно з конкурентами, 
а отже, нівелювати потенційні загрози пов’язані 
з втратою частки ринку та покращити стан еконо-
мічної безпеки підприємства. Порівнюючи витрати 
підприємства на кожній ланці виробничої діяльності 
із витратами конкурентів, здійснюється корекція 
стратегії конкурентоспроможності та забезпечення 
економічної безпеки [Porter, 2005, p. 34].

Наступний, Структурний метод (5-ти факторна 
модель М. Портера) дозволяє на основі аналізу кон-
курентних сил виявляти можливі загрози економіч-
ній безпеці підприємства. В основу даного методу 

покладена оцінка структури ринку (монополія, олі-
гополія, монополістична конкуренція та ін.) шляхом 
експертних оцінок. Так, М. Портер визначив 5 сил, 
що впливають на конкуренцію («старі» конкуренти, 
замовники, постачальники, «нові» конкуренти, 
товари-субститути), а на їх підставі запропонував 
фактори, що впливають на інтенсивність конкурен-
ції, тим самим змінюючи структуру ринку (потен-
ціал росту ринку, легкість входу, бар’єри (необхідні 
капітали, економія на масштабі та ін.), вид товару, 
державне регулювання, однорідність ринку, струк-
тура галузі, конкурентні позиції фірм, ступінь інте-
грації фірми в дану галузь, можливості здійснення 
інновацій, диверсифікація виробництва та ін.). Всі 
окреслені М. Портером сили також впливають і на 
стан економічної безпеки підприємства.

Досить розповсюдженим методом не лише 
оцінки конкурентоспроможності, але й економічної 
безпеки підприємства є STEP-аналіз (PEST-аналіз). 
Даний метод ґрунтується на аналізі зовнішніх фак-
торів конкурентоспроможності підприємства (полі-
тичних, економічних, соціальних, технологічних). 
Нині PEST-аналіз розширений такими факторами, 
як екологія, право, етнічні відносини, демографія. 
Оцінка значень здійснюється на основі експертних 
опитувань за 5-бальною шкалою. Узагальнена оцінка 
КСП здійснюється шляхом загального усереднення 
значень факторів. В контексті економічної безпеки, 
даний метод дозволяє відслідковувати вплив зовніш-
ніх факторів на функціонування підприємства і вжи-
вати заходів щодо зменшення їх впливу.

ІІІ. Аналіз об’єктивних методик оцінки конку-
рентоспроможності як критерію економічної без-
пеки підприємства і продукції

Використання Матриці Бостонської консал-
тингової групи (BCG matrix) дозволяє оцінювати 
економічну безпеку підприємства шляхом побу-
дови матриці, на основі двох показників: темпу 
зростання продаж на даний вид продукції з усього 
асортименту продукції підприємства (по вертикалі 
на шкалі координат); долі ринку даного виду про-
дукції з усього асортименту реалізованих товарів 
(послуг) підприємства (по горизонталі), що розра-
ховується як відношення продаж підприємства до 
обсягу продаж найбільшого конкурента чи трьох 
пріоритетних конкурентів. Таким чином, на графіку 
формується матриця з 4 рівнів конкурентоспромож-
ності, де у верхньому правому кутку розташовані 
«зірки» (високі темп зростання та доля на ринку), 
у нижньому правому кутку – «дійні корови» (низь-
кий темп зростання продаж та велика доля ринку), 
у верхньому лівому кутку – «темні конячки» 
(високий темп зростання продаж та низька доля 
ринку), у нижньому лівому кутку – «мертвий ван-
таж» (низькі темпи зростання продажів та доля 
ринку). Для всіх продуктів підприємства здійсню-
ється побудова ринкової позиції (перехрестя зна-
чень по вертикалі і горизонталі), в зв’язку із чим 
робиться висновок про найбільш конкурентоспро-
можну продукцію з усього продуктового асорти-
менту. Виявлена найменш конкурентоспроможна 
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продукція несе потенційну загрозу підприємству, а 
отже негативно впливає на стан його економічної 
безпеки. В свою чергу, найбільш конкурентоспро-
можним товаром (послугою) буде той, в якого най-
більший темп зростання попиту та обсяг реалізації 
[Konkurentospromozhnist’, p. 40].

Метод Ж. Ж. Ламбена, який передбачає побу-
дову квадрантів, дозволяє визначити зони в яких 
підприємству загрожують значні ризики. В цих 
квадрантах, стан економічної безпеки є хитким, а 
інколи і загрозливим. Алгоритм методу передбачає 
реалізацію наступних етапів: 1) розрахунок витрат 
фірми на виробництво продукції та співвідношення 
із витратами пріоритетного конкурента; 2) співвід-
ношення ціни продукції фірми та її пріоритетного 
конкурента. Дані значення заносяться на всі коорди-
нат, при цьому координатне поле поділене на чотири 
квадранти, де по осі абсцис відкладаються значення 
співвідношень за витратами фірми та її конкурента 
(на точці перетину абсциси і ординати знаходиться 
значення 1, тобто коли витрати фірми і конкурента 
однакові), а на всі ординат – співвідношення по ціні 
продукції фірми та її пріоритетного конкурента. По 
діагоналі осі координат (знизу-вверх і зліва направо) 
проводиться вісь беззбитковості. Якщо значення 
підприємства знаходяться вище осі беззбитковості 
в правому верхньому квадранті і нижньому лівому 
квадранті – підприємство терпить збиток, якщо 
в лівому верхньому квадранті – підприємство знахо-
диться в «провальній» зоні. Таким чином, це дозво-
ляє оцінювати стан економічної безпеки підпри-
ємства. Перебування підприємства у «провальній» 
зоні свідчить про значну загрозу його економічній 
безпеці. Якщо ж значення підприємства знаходяться 
нижче вісі беззбитковості в правому верхньому ква-
дранті і нижньому лівому квадранті – воно отримує 
прибуток, а отже загроза економічній безпеці є міні-
мальною, як і якщо в правому нижньому квадранті, 
коли підприємство знаходиться в «ідеальній» зоні 
[Lamben, 1996, p. 277; Lamben, 2008].

Метод «ціна-якість» дозволяє оцінювати рівень 
економічної безпеки виходячи з аналізу стану кон-
курентоспроможності продукції. В основу методу 
покладено використання різноманітних кількісних 
та якісних індикаторів, що дозволяють комплексно 
оцінити співвідношення ціни та якості представленої 
на ринку продукції. Кількість та вага кожного інди-
катора оцінки конкурентоспроможності продукції 
встановлюється на основі експертних оцінок. Най-
краще співвідношення знаменує найвищий рівень 
конкурентоспроможності продукції, а отже свідчить 
про відносно стійкий стан економічної безпеки під-
приємства [Makarenkov, 2010].

Також оцінити економічну безпеку підприємства 
крізь призму розрахунку конкурентоспроможності 
продукції дозволяє Метод оцінки КСПр. Даний 
метод ґрунтується на середньоарифметичних 
показниках конкурентоспроможності кожного виду 
продукції (В. Белоусов, Н. Свірейко). Алгоритм 
такого розрахунку наступний: спочатку експертним 
шляхом оцінюється конкурентоспроможність для 

кожного окремого виду продукції (Ki) як сума зна-
чень показників (ринкова доля, передпродажна під-
готовка, обсяг продажів, ціна, доведення продукції 
до споживача, реклама, використання персональ-
них продажів, зв’язки з громадськістю), поділена 
на кількість цих показників (8), або інший спосіб 
розрахунку Ki, – як відношення суми показників 
привабливості продукції (рівень якості і її стабіль-
ність, рівень новизни, імідж, інформативність, ціна 
та ін.), поділеної на кількість таких показників, 
і потім до ціни продукції. На наступному етапі роз-
раховується інтегральний показник конкуренто-
спроможності продукції:

=

= ∑
1

/
n

i

Ê Ki n ,                             (1)

де: n – загальна кількість видів продукції підпри-
ємства [Svirejko, 2004; Belousov, 2001].

Підприємства, рівень конкурентоспроможності 
продукції яких є високим за декількома видами про-
дукції, відповідно мають вищий рівень економічної 
безпеки порівняно з іншими.

Окрім інших, визначати рівень економічної без-
пеки підприємства та їх продукції можна викорис-
товуючи симплексні методи, основною метою яких 
є оцінка конкурентоспроможності підприємства 
(КСП). До таких методів належать наступні:

– Функціональний метод (метод Dun&Bradstreet) 
є досить розповсюдженим і використовуваним в кон-
тексті визначення рівня економічної безпеки підпри-
ємства. В основу даного методу покладена оцінка 
економічних показників діяльності підприємства 
(витрати, ціни, рентабельність, обсяг випуску, заван-
таження виробничих потужностей та ін.). Напри-
клад, компанія Dun&Bradstreet при розрахунку кон-
курентоспроможності підприємств використовувала 
наступні групи показників економічної діяльності: 
ефективність виробничо-збутової діяльності (від-
ношення чистого прибутку до чистих продажів, від-
ношення чистого прибутку до чистої вартості мате-
ріальних активів, відношення чистого прибутку до 
чистого оборотного капіталу), ефективність вико-
ристання капіталу (відношення чистих продажів до 
чистої вартості матеріальних активів, відношення 
чистих продажів до чистого оборотного капіталу, 
відношення чистих продажів до вартості матері-
ально-виробничих запасів, відношення основного 
капіталу до вартості матеріальних активів, відно-
шення вартості матеріально-виробничих запасів до 
чистого оборотного капіталу), ефективність фінан-
сової діяльності (відношення оборотного капіталу 
до поточного боргу (зі строком погашення 1 рік), 
період оплати поточних рахунків, відношення поточ-
ного боргу до вартості матеріальних активів, відно-
шення загального боргу до вартості матеріальних 
активів, відношення поточного боргу до вартості 
матеріально-виробничих запасів, відношення довго-
строкових зобов’язань до чистого оборотного капі-
талу) [Bagiev, 2008, p. 225]. Поряд з тим, визначення 
такого широкого переліку показників дає досить 
чітке уявлення не лише про стан конкурентоспро-
можності, але й про рівень економічної безпеки, яка 
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напряму характеризується показниками економіч-
ного та фінансового становища.

Дещо подібним до попереднього, в контексті 
використання основних фінансових та економіч-
них характеристик підприємства, з метою оцінки не 
лише рівня конкурентоспроможності, але й стану 
економічної безпеки, є Метод багатокутних про-
філів (графічний метод). В основу методу покла-
дена оцінка наступних критеріїв: якість, ціна, збут, 
фінанси, післяпродажне обслуговування, ринкова 
доля, післяпродажна підготовка, концепція продукту 
та ін. Значення кожного критерію виявляється на 
основі експертних оцінок, які потім переносяться 
на вісі пелюсткової діаграми (коло, поділене на 
рівні радіальні сектори, дивлячись на кількість ана-
лізованих критеріїв; в центрі кола значення скла-
дає «0», значення віддалені від центру – виходячи 
з експертної оцінки). Для підприємств-конкурентів 
будуються аналогічні діаграми і здійснюється порів-
няння [Gajdaenko, 2005]. Таке порівняння дозволяє 
не лише оцінювати теперішній стан економічної без-
пеки характерний для підприємства, але й визначити 
рівень економічної безпеки конкурентів, а отже роз-
робляти власну стратегію довготермінової економіч-
ної безпеки, з урахуванням цього фактору.

Метод PIMS (Profit Impact of Market Strategy) 
також може використовуватись для визначення стану 
економічної безпеки. Даний метод базується на ана-
лізі його прибутковості, на яку впливають наступні 
фактори, що покладені в основу методики: при-
вабливість ринкових умов (швидкість росту галузі 
в коротко-, середньо- і довгостроковій перспективі, 
життєвий цикл товару), сила конкурентних позицій 
(ринкова доля, якість продукту, асортимент), ефек-
тивність капіталовкладень (рентабельність, фон-
довіддача), використання бюджету на маркетинг, 
технології, зміна ринкової долі. Наведені фактори 
не лише дозволяють визначати стан конкуренто-
спроможності підприємства, але й на основі аналізу 
різних сторін його діяльності виявляти слабкі місця, 
які, в тому числі, можуть нести потенційну загрозу 
в майбутньому.

Щодо Методу LOTS («лоцман»), то на відміну від 
попередніх методів, даний, оцінює здатність присто-
суватись до потреб споживачів, а тому, може вико-
ристовуватись для визначення стану економічної без-
пеки досить обмежено. Аналіз показників включає 
наступні напрямки: існуючий стан розвитку фірми, 
стратегія, коротко- і довгострокові цілі і плани роз-
витку, кадровий потенціал, організація управління 
тощо. Оцінка значень здійснюється на основі екс-
пертних опитувань за 5-бальною шкалою. Узагаль-
нена оцінка КСП здійснюється шляхом загального 
усереднення значень факторів. Всі наведені показ-
ники можуть використовуватись для визначення 
стану економічної безпеки, проте не дають повного 
і вичерпного уявлення щодо нього.

GAP-аналіз який ґрунтується на визначенні різ-
них видів конкурентоспроможності дає основу для 
визначення рівня економічної безпеки, причому не 
лише на теперішній час але і у майбутньому. Алго-

ритм метода полягає у наступному: оцінка поточної 
конкурентоспроможності; виявлення потенційної 
конкурентоспроможності (максимально можли-
вої, що відповідає стратегічним цілям підприєм-
ства), виявлення ступеню «розривів» між поточним 
і потенційним рівнями та вибір оптимального сце-
нарію їх ліквідації; детальна розробка комплексу 
заходів реалізації сценарію. Даний метод ґрунту-
ється на використанні експертних оцінок, анкету-
ванні, методу мозкового штурму, а тому є не таким 
точним, як методи які базують на конкретних кіль-
кісних показниках. Тому визначення стану еконо-
мічної безпеки на основі даного методу, з метою 
більш точного аналізу має доповнюватись кількіс-
ними методами оцінки.

Досить наглядно відображає стратегічні пози-
ції підприємства на ринку SPACE-метод (Strategic 
Position and Action Evaluation). На основі даних 
цього методу також можна робити висновок і щодо 
стану економічної безпеки підприємства, адже 
алгоритм оцінки полягає у наступному: будується 
прямокутна декартова система координат, в якій по 
вертикалі відкладаються наступні експертні оцінки 
(значення): зверху – фінансове положення фірми, 
знизу – стабільність економічного середовища, 
а по горизонталі – наступні: справа – привабли-
вість галузі, зліва – конкурентні переваги фірми. За 
результатами аналізу виводиться загальна конку-
рентна позиція підприємства та його конкурентів. 
Ґрунтуючись на цій позиції можна також робити 
висновок і щодо стану економічної безпеки підпри-
ємства та конкурентів.

ІV. Аналіз комплексних методик оцінки кон-
курентоспроможності як критерію економічної 
безпеки підприємства і продукції

Що стосується комплексних методик оцінки кон-
курентоспроможності як критерію економічної без-
пеки підприємства (C) і продукції (Cp), які в своїй 
основі використовують інтегральні індекси кон-
курентоспроможності підприємства, в тому числі 
з урахуванням конкурентоспроможності його про-
дукції, то наразі їх налічується дуже обмежена кіль-
кість. Серед них:

Метод, заснований на теорії ефективної конку-
ренції придатний не лише для оцінки конкурен-
тоспроможності, але й для визначення рівня еко-
номічної безпеки підприємства на основі аналізу 
ефективності функціонування його основних під-
систем та раціональності використання ними наяв-
них ресурсів підприємства. До основних підсистем 
підприємства належать: виробничий процес (ефек-
тивність витрат, фондовіддача, рентабельність, про-
дуктивність праці), управління оборотними засо-
бами (фінансова самостійність), управління збутом 
і просування товару на ринок засобами маркетин-
гових комунікацій (рентабельність продажів, опти-
мальність встановлення ціни, затовареність готовою 
продукцією, завантаження виробничих потужнос-
тей, реклама), продукція (якість, ціна). Таким чином, 
метод побудований на аналізі 4-х груп показників 
КСП, а саме: показники, що характеризують ефек-



25

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

тивність виробничої діяльності; показники фінан-
сового стану підприємства; показники ефективності 
організації збуту та просування товару на ринок; 
показники конкурентоспроможності товару. Такий 
аналіз дає можливість виявляти загрози, які супро-
воджуються погіршенням певних показників під-
приємства, насамперед фінансових та економічних.

Метод Л. Мороз та О. Адельшінової, на відміну 
від попереднього, охоплює оцінку лише 3-х складо-
вих (конкурентоспроможності продукції (Cp), конку-
рентоспроможності комунікацій підприємства (Cc), 
конкурентоспроможності персоналу (Cp)), а тому, 
визначати стан економічної безпеки підприємства на 
його основі можливо, проте не так деталізовано, як 
за допомогою попереднього методу. Методика розра-
хунку передбачає, що кожен з показників множиться 
на ваговий коефіцієнт, значення якого визначається 
експертним шляхом. Сума всіх вагових коефіцієнтів 
дорівнює одиниці. Загальна формула КСП:

C = K1 ∙ Cp + K2 ∙ Cc + K3 ∙ Cp,                (2)
де: K1, K2, K3 – відповідні вагові коефіцієнти 

[Moroz, 2008].
Метод оцінки конкурентної сили підприємства/

продукції (А. Томпсон, А. Стрикленд, Е. Голубков, 
І. Максимов), як і попередній метод є експертним, 
а тому, визначення стану економічної безпеки під-
приємства з його допомогою є не таким чітким, як 
при застосуванні вимірювальних методів. Алгоритм 
оцінки конкурентоспроможності підприємства, а 
також на його основі економічної безпеки наступ-
ний: менеджери складають список конкурентних 
переваг, або ключових компетенцій підприємства чи 
його продукції (6-10 пунктів), які оцінюють шляхом 
експертних оцінок за шкалою від 0-10 балів. Для 
отримання інтегрального показника конкуренто-
спроможності підприємства чи його продукції (К) 
дані оцінки складаються і порівнюються з аналогіч-
ними інтегральними показниками конкурентів: 

=

= ∑
1

n

i

Ê Ki ,                                (3)

де: Ki – показник конкурентоспроможності під-
приємства/продукції. Показники Cp можуть бути 
представлені, як в абсолютному вимірі, так і у від-
носному, для визначення якого необхідно конкретні 
значення поділити на максимальні значення даного 
показника в принципі, чи у порівнянні із конкурен-
тами на ринку: 

=
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Ê Ki Wi ,                            (4)

де: Wi – показник значимості (ваги) і-го показ-
ника Cp. В даному випадку отримаємо інтегральний 
показник Cp по відношенню до конкурента. Частіше 
за все в якості вагових показників використовують 
внормовані коефіцієнти, значення яких встановлені 
експертним шляхом, і в сумі вони складають 1. Так, 
формула K виглядає наступним чином:

K = 0,15 ∙ Еm + 0,29 ∙ Fs + 0,23 ∙ Еm + 0,33 ∙ Cp,    (5)
де: Еm – ефективність виробничої діяльності; Fs – 

фінансовий стан підприємства; Еm – ефективність 

збуту і просування на рику; Cp – конкурентоспро-
можність продукції [Tompson, 2000; Golubkov, 1999; 
Maksimov, 1996].

Наведена методика дозволяє визначати стан еко-
номічної безпеки підприємства, адже, в тому числі, 
в ній враховуються і фінансово-економічні показ-
ники. Поряд тим, враховуючи що ці показники 
визначаються експертним шляхом такі данні можуть 
бути суб’єктивними.

Подібним до попереднього є Метод комплек-
сної оцінки конкурентоспроможності підприєм-
ства і продукції (Є. Бельтюков, Л. Некрасова), який 
також передбачає використання експертних оцінок. 
На основі даного методу, як і попереднього, можна 
визначати стан економічної безпеки підприємства. 
Алгоритм: спочатку знаходиться конкурентоспро-
можність продукції (Cp) у безрозмірному вигляді за 
головними показниками, що її найкраще характе-
ризують (ціна, смак/мода, колір, міцність і т.д.) за 
наступною формулою:

  = ⋅ ,i
p

max

VC kV                              (6)

де: Vi – значення і-го показника, оціненого за 
шкалою від 0-10 балів; Vmax – максимальна оцінка 
показника, тобто 10 балів; k – ваговий коефіцієнт, 
розрахований експертним шляхом для кожного 
і-го показника (сума всіх вагових коефіцієнтів 
дорівнює 1).

Далі розраховують показники розвитку підпри-
ємства (обсяг виробництва в грошовому вимірі, про-
дуктивність праці, фондоозброєність, фондовіддача, 
валова рентабельність продажу, фонд оплати праці, 
платоспроможність підприємства, асортимент про-
дукції) та переводять їх у безрозмірний вигляд за 
формулою:

−
=

−
,ir iw

i
im ih

P P
P

P P
                           (7)

де: Pi – значення і-го показника розвитку підпри-
ємства, Pir – відносне значення і-го показника, яке 
розраховується як відношення конкретного значення 
до максимально можливого значення (Pim), Piw – най-
гірше з можливих значень даного показника. Далі 
для показників розвитку підприємства та конкурен-
тоспроможності продукції, виражених в безрозмір-
ному вигляді, розробляється шкала вагових коефіці-
єнтів, що в сумі дають 1 [Bel’tjukov, 2014]. Даним 
метод, як і попередньо розглянутий має подібні вади, 
які відображаються у суб’єктивізмі оцінки конкурен-
тоспроможності підприємства, а отже і стану еко-
номічної безпеки. Поряд з тим, враховуючи оцінку 
окрім інших також фінансово-економічних показни-
ків діяльності підприємства, можна зробити висно-
вок про його придатність для визначення окремих 
аспектів економічної безпеки.

Проведений аналіз методів оцінки конкуренто-
спроможності як критерію економічної безпеки під-
приємства і продукції дозволяє виявити переваги 
та недоліки основних груп методів (табл. 2).

Оцінюючи ефективність методів, з точки зору 
доцільності їх використання в процесі розробки 
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стратегії підвищення конкурентоспроможності під-
приємств та оцінки стану економічної безпеки, най-
більш придатними, на нашу думку, являються комп-
лексні методи.

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальших розробок. Підводячи підсумки 
проведеного аналізу можна зробити ряд висновків. 
По-перше, в сукупності існуючих методик оцінки 
конкурентоспроможності як критерію економіч-
ної безпеки підприємства і продукції існує зна-
чний дефіцит об’єктивних і комплексних методів. 
По-друге, основна кількість методів придатна для 
оцінки конкурентоспроможності підприємства, при 

цьому більшість з цих методів володіють недоліками 
при визначенні стану економічної безпеки. По-третє, 
значна доля суб’єктивізму в оцінці конкурентоспро-
можності та економічної безпеки підприємства 
знижує не тільки ефективність сучасних методик 
оцінки, але й стратегій захисту від певних видів 
загроз. По-четверте, зважаючи на порівняно біль-
ший потенціал комплексних, надійність і достовір-
ність об’єктивних методів оцінки конкурентоспро-
можності та економічної безпеки підприємства, що 
зрештою визначає ефективність процесу розробки 
подальших конкурентних стратегій, необхідно про-
довжити наукові дослідження в цих напрямках.

Таблиця 2
Переваги і недоліки сучасних методів оцінки конкурентоспроможності  
як критерію економічної безпеки підприємства і продукції

Методи Переваги / недоліки
Переваги

Суб’єктивні Широта, глибина, гнучкість, можливість оцінювати чималий спектр критеріїв та неструктуро-
ваних даних, цілісний підхід

Об’єктивні Простота, наочність, доступність, швидкість, однозначність, надійність, повторюваність

Комплексні
Можливість розрахувати конкурентну позицію підприємства по всім спектрам його життєді-
яльності, виявити конкурентні переваги і недоліки в системі функціонування підприємства, 
здійснити більш точні оцінки та, відповідно, розробити ефективнішу стратегію

Симплексні Простота розрахунку, наочність, доступність, швидкість

Універсальні Можливість застосовувати всіма господарськими одиницями безвідносно до галузевої прина-
лежності

Спеціалізовані Легкість здійснення порівняльного аналізу конкурентів, адже вони виробляють ідентичну про-
дукцію, велика імовірність точної оцінки

Кількісні Простота у використанні, однозначність та достовірність оцінок, точне і деталізоване форму-
лювання причинно-наслідкових зв’язків

Якісні
Широта охоплення аналізом усіх сфер життєдіяльності підприємства, можливість виявити 
суттєві глибинні причини та взаємозалежності чинників конкурентних переваг і недоліків 
підприємства та його конкурентів, можливість отримання більш реалістичної оцінки, оскільки 
інформативний матеріал більш гнучкий, враховує тимчасові нюанси, еволюцію

Недоліки
Суб’єктивні Залежність від фаховості експертів, інтуїтивної якості дослідників, велика імовірність похибки

Об’єктивні Надмірна спрощеність, що унеможливлює здійснювати системний та ситуативний аналіз, не 
враховує велику кількість якісних чинників

Комплексні Складність збору та обробки інформації, інтеграція кількісних і якісних критеріїв, значний 
суб’єктивізм в оцінці, трудомісткість розрахунків

Симплексні
Обмеженість відносно уявлення про конкурентну позицію підприємства в цілому, велика доля 
абстрагування, висока імовірність викривленої оцінки стосовно реальної конкурентоспромож-
ності підприємства в цілому, його конкурентної позиції на ринку

Універсальні
Складність здійснення порівняльного аналізу конкурентів, адже кожне підприємство має 
індивідуальний набір кількісних і якісних відмінностей, що знижує достовірність та реаліс-
тичність оцінок

Спеціалізовані Неможливість застосовувати всіма господарськими одиницями безвідносно до галузевої при-
належності

Кількісні
Неможливість врахувати увесь комплекс критеріїв, що здійснюють вплив на трансформацію 
конкурентної позиції підприємства, обмеженість висновків, продиктована чітким дотриман-
ням цілей оцінки

Якісні

Залежність від фаховості експертів, інтуїтивної якості дослідників, велика імовірність 
похибки, значний суб’єктивізм в оцінках, складність збору та роботи з інформацією, значна 
витратність (часова та фінансова) в організації і проведенні розрахунків, неможливість чітко 
визначити причинно-наслідкові зв’язки, відсутність повної об’єктивності і надійності висно-
вків

Власна розробка автора
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В КАЧЕСТВЕ КРИТЕРИЕВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОДУКЦИИ

Винтси Жoe Розевельт Идрисса
аспирант
Университета экономики и права «КРОК»

В статье систематизированы основные методические подходы к оценке конкурентоспособности как кри-
терия экономической безопасности предприятия и продукции. Раскрыты особенности матричных и экс-
пертных методов оценки конкурентоспособности предприятия и продукции в контексте их влияния на 
экономическую безопасность. Раскрыты особенности объективных методов оценки конкурентоспособно-
сти предприятия и продукции и выявлено их влияние на экономическую безопасность. Представлен алго-
ритм расчета комплексного показателя конкурентоспособности предприятия и продукции. Осуществлена 
группировка современных подходов к оценке конкурентоспособности предприятия и продукции по таким 
направлениям, как объективные и субъективные методы, универсальные и специализированные методы, 
количественные и качественные методы, комплексные и симплексные методы. Обнаружены «слабые» места 
в существующей методологии оценки конкурентоспособности предприятия и продукции, в аспекте влияния 
на экономическую безопасность.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, методика, объективный метод, субъективный метод, 
матричный метод.
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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.

MODERN METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT  
OF THE COMPETITIVENESS AS A CRITERION FOR THE ECONOMIC SECURITY  
OF ENTERPRISES AND PRODUCTS

Vintsi Joe Rosevelt Idrissa
PhD Student
«KROK» University Ukraine

In the article systematized the basic methodological approaches to the assessment of the competitiveness as a criterion for 
the economic security of enterprises and products. Revealed the features of matrix and expert methods to the assessment 
of the competitiveness of enterprises and products in the context of their influence on economic security are disclosed. 
Revealed the features of objective methods to the assessment of the competitiveness of enterprises and product are 
revealed, and their influence on economic security is revealed. Presented the algorithm to the assessment the complex 
index of competitiveness of enterprises and products. Done grouping of modern approaches to the assessment 
of the competitiveness of enterprises and products in areas such as the objective and subjective methods, universal 
and specialized methods, quantitative and qualitative methods, complex and simplex methods. Found «weak» places 
in the existing methodology to the assessment of the competitiveness of enterprises and products, in terms of impact 
on economic security.
Keywords: enterprise competitiveness, methodology, objective method, subjective method, matrix method.

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 відповідних 
інноваційних проектів. Однак інноваційна діяльність 
в Україні позбавлена належної підтримки, а ринок 
інновацій є недостатньо розвиненим. Однією з осно-

вних причин даного стану справ є недостатня увага до 
проблем інтелектуального капіталу і його основного 
продукту – нематеріальних активів. Тому для форму-
вання середовища активного сприйняття інновацій 
необхідно сконцентрувати увагу на питаннях спри-
яння процесу генерування нових ідей та їх перетво-
рення в об’єкти промислової власності, а також своє-
часну комерціалізацію результатів наукових розробок. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблеми інтелектуального капіталу підприєм-
ства та його роль у розвитку суб’єктів господа-
рювання досліджували 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 
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активізації інноваційної діяльності за рахунок зао-
хочення використання інтелектуального капіталу 
у процесі розвитку підприємства для забезпечення 
його конкурентоспроможності. З метою ефектив-
ного використання інтелектуального капіталу слід 
використовувати сучасні форми і методи налаго-
дження співпраці учасників інноваційного процесу, 
зокрема, з використанням концепцій відкритих інно-
вацій та «потрійної спіралі». Це має забезпечити 
відповідність інноваційного потенціалу підприєм-
ства швидко зростаючим вимогам технологічного 
оновлення виробничих процесів, і сприяти налаго-
дженню продуктивних комунікацій зацікавлених 
у його динамічному розвитку сторін. Однак на сьо-
годні у працях з питань інноваційного розвитку під-
приємства недостатньо повно висвітлено проблеми 
формування інтелектуального капіталу і заохочення 
учасників інноваційного процесу до створення нових 
об’єктів інтелектуальної власності, їх своєчасному 
й ефективному застосуванні на практиці, що мало б 
сприяти продуктивному використанню нематеріаль-
них 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, 
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 відо-
бражаються в структурі балансу. Значне збільшення 
цін на компанії «нової економіки» зумовило відмін-
ності 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 
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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. 

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 сти-
мулювання споживчого попиту і опціонними моде-
лями ціноутворення. Відірваність цілей управління 
економікою від проблем забезпечення якості еконо-
мічного зростання призводить до істотного нагро-
мадження фіктивного 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 необхід-
ність сплати податку на прибуток з їх ринко-
вої вартості, отриманої в результаті проведення 
незалежної оцінки. Переважна частина подібних 

комерційно значущих результатів охороняється 
в режимі комерційної таємниці. Облік прав на 
результати науково-технічної діяльності, які нале-
жать підприємству у складі нематеріальних акти-
вів може істотно підвищити його ринкову вартість, 
що сприяє активізації інноваційної діяльності, 
залучення інвестицій і підвищення конкуренто-
спроможності 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 зва-
жений 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-

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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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 біз-
несу часто відносять: підвищення прибутковості 
діяльності; 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 удоскона-
лення 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 інвес-
тують капітал у нові технології;

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

– 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 конкурентних 
переваг на ринку є кластери. Кластерні моделі орга-
нізації взаємодії учасників науково-технічної та еко-
номічної діяльності дозволяють спільними зусиллями 
на основі взаємної довіри сторін формувати сучасні 
бази знань для їх ефективного використання з метою 
задоволення суспільних інтересів, практично не 
обмежених галузевими чи територіальними рамками. 
Однією з основних причин успіху кластерів є ліквіда-
ція багатьох обмежень на розвиток за рахунок безпе-
решкодного трансферу знань і формування елементів 
нової інноваційної культури. Успішні кластери забез-
печують свій розвиток на основі механізму «потрійної 
спіралі» (Triple Helix) у ході взаємодії бізнесу, влади 
і науки. Управління даною спіраллю здійснюється 
через механізм регіонального партнерства з метою 
економічного розвитку, що базується на інноваціях. 
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.

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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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 характеризу-
ють 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 використані 
методи «ділового екрану» (для формування набору показників економічного розвитку), метод «цен-
трів тяжіння» (для визначення найбільш типових показників), кластерний аналіз за методом «повного 
зв’язку» (для розбиття сукупності підприємств на кластери за схожими значеннями показників), 
метод таксонометричного аналізу (для побудови рейтингу підприємств за рівнем економічного роз-
витку) 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 клас-
терами 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 роз-

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
ЗЛ

К
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Л

К
Ш

Л

К
О
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К
О

В
К

К
С

Д
К

З

Л
Е

В

К
М

В
К

К
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К

К
РР

П

К
РВ

П
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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витку та характеризуються максимальними значен-
нями коефіцієнту загальної ліквідності та коефіці-
єнту 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 показники 
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

1 кластер
(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

1 – 16
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≤ - 0,06 > - 0,06

2 кластер
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Рис. 7. Дерево класифікації, 2015 рік

Підприємство під номером 16 (ПАТ «Дослід-
ний електромонтажний завод») потрапило у клас-
тер з найбільш високими показниками економіч-
ного розвитку, але під час проведення дослідження 
за допомогою програмного забезпечення See5 було 
визначено, що це підприємство за значенням показ-
ників відноситься до 2 кластеру з найбільш низь-
кими значеннями 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.
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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.
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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 
управління (strateqic manaqement) – найбільш 
сучасна та ефективна концепція так званого «стра-
тегічного корпоративного планування», яка стала 
характерною для американської, а потім і загаль-
носвітової економіки 80-х років минулого століття. 
Більша частина великих американських корпорацій 
успішно застосовує цю систему або її окремі еле-
менти в наш час. Система стратегічного управління 
постійно розвивається. Суть існуючих комплексних 
систем стратегічного управління полягає в тому, що 
у великих корпораціях, з одного боку, існує чітко 
виділене та організоване так зване «формальне» 
стратегічне планування, а з другого – структура 
управління даними корпораціями, системи та меха-
нізми взаємодії основних їх ланок побудовані так, 
щоб забезпечити розробку довгострокової стра-
тегії саморозвитку для перемоги у конкурентній 
боротьбі. Таким чином створюється цілісна інтегро-
вана 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-
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ничу діяльність до змін на ринку, які мають відби-
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 підприємства (або 0,02% загальної кіль-
кості суб’єктів господарювання). Решта суб’єктів – 

це МСП, в тому числі 15 тис. 510 суб’єктів 
середнього підприємництва, 1,96 млн. 
суб’єктів малого підприємництва (327 тис. 
814 малих підприємств та 1,6 млн. фізич-
них 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 згенерували 59% загаль-
ної доданої вартості за витратами вироб-
ництва по суб’єктах господарювання [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 орга-
нізаційного, управлінського, правового, 
економічного характеру та змісту. Важ-
ливим є те, що комерційна діяльність не 
охоплює операції, які належать до продо-
вження процесу виробництва у сфері обігу 
і товарного просування, зберігання, паку-

вання, розфасування, товаропостачання, сортування 
товарів, формування партій, які об’єднуються в тех-
нологію 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 

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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у закупку товарів. Як правило налагоджена та ефек-
тивно проведена рекламна компанія призведе до очі-
куваних результатів.

Прискорення змін у середовищі діяльності, посту-
пове насичення вітчизняного ринку, поява нових запи-
тів і зміна позиції споживачів, зростання конкуренції 
за ресурси, глобалізація бізнесу, поява нових можли-
востей для розвитку, пов’язаних з досягненнями сучас-
них технологій, розвиток інформаційних мереж – ці 
чинники привели до зростання значення стратегічного 
управління й необхідності його використання в прак-
тичній діяльності вітчизняних 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 (ката-
строфічним) ризиком. Однак уникнення ризику 
нерідко означає відмову від прибутку, а це пов’язано 
з ризиком невикористаних можливостей. Поперед-
ження ризику – це досить ефективний засіб, який 
лише в окремих випадках дозволяє зменшити ризик. 
Розподіл ризику полягає в тому, щоб, наприклад, 
покласти певну частку відповідальності за ризик 
на співучасника реального інвестиційного проекту, 
який краще, ніж інші, здатний його контролювати. 
Суть страхування ризику полягає в тому, що інвес-
тор готовий відмовитися від частини доходів, тобто 
він готовий заплатити за зниження рівня ризику до 
нуля. Страхування ризику – це, по суті, передавання 
певних ризиків страховій компанії. Страхування, 
як правило, здійснюється двома основними спосо-
бами: страхування майна і страхування від нещас-
них випадків. Лімітування є важливим засобом 
зниження рівня ризику і застосовується, наприклад, 
банками під час продажу товарів у кредит, а інвесто-
рами – під час визначення суми вкладання капіталу. 
Диверсифікація є процес розподілу інвестованих 
коштів між різними об’єктами вкладання, які без-
посередньо 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 доцільним 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, 
доцент кафедры менеджмента
Национального транспортного университета

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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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Ткаліч Т.І.
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імені В.О. Сухомлинського

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 автомобілебу-
дівної галузі за сім місяців більшість виробничих 
площ простоювала або випускала одиниці продукції, 
трималося 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 жодного 
власного заводу. Українське автомобілебудування 
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 «Кре-
менчуцького 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 вироб-
ники 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».



48

# 4 (17) 2017

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 2016 р. запрацював закон № 3251 (Закон 
України «Про внесення зміни до підрозділу 5 роз-
ділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу 
України щодо стимулювання розвитку ринку вжи-
ваних 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 
автомобілів навпаки очікує різкий сплеск перед 
подвоєнням 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 вироб-
ничі 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 автомобілебудівноїпромисло-
вості співпадають з загальними причинами кризо-
вого стану вітчизняної промисловості. Дані за 2016 р. 
демонстрували деякі ознаки фінансового оздоров-
лення промисловості завдяки збільшенню прибутків 
у добувній галузі, тоді як переробна промисловість 
й енергетика залишалися обтяженими збитками. 
Від’ємні фінансові результати свідчать про скрутне 
становище виробників, їхне спроможність покривати 
свої витрати власними доходами, що слугує чинни-
ком їх декапіталізації. Крім того, це є віддзеркален-
ням обмеженої здатності підприємств промисловості 
створювати додану вартість і прибутки, що визнається 
чи не основною причиною кризових явищ у наці-
ональній економіці. В умовах нестачі доходів під-
приємства 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 накопиче-
ного боргу у 5,3 разу перевищив наявний у 2012 р. [7]. 
Середньорічний темп приросту позичкового капіталу 
становив 1231 млрд грн, а темп скорочення власного 
капіталу – 110 млрд грн. У результаті поєднання двох 
протилежних тенденцій – нарощування боргів і дека-
піталізації підприємств – рівень боргової залежності 
у промисловості наблизився до чотирьох (у стільки 
разів борги перевищують власний капітал), тоді як 
звичайний її рівень у країнах, що розвиваються, при-
наймні втричі менший. За визнанням фахівців, такий 
аномально високий рівень боргової залежності під-
приємств є проявом крайньої деформованості фінан-
сової моделі ведення бізнесу в Україні. Цій моделі 
притаманна не тільки відсутність або обмеженість 
прибутків і, отже, дефіцит ресурсів для інвестицій 
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та надвисока боргова залежність, а й нагромадження 
капіталу у тіньовому секторі та офшорних юрисдик-
ціях [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 
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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, природ-
них, лікувальних та рекреаційних ресурсів України 
необхідно сформувати туристично-рекреаційний про-
стір шляхом створення та забезпечення функціону-
вання зон розвитку туризму та курортів і розробити, 
впровадити та запропонувати споживачеві конкурен-
тоспроможний національний туристичний продукт.

Єдиний шлях розв’язання системних проблем 
у сфері туризму та курортів – це стратегічно орі-
єнтована державна політика, основним завданням 
якої є визначення туризму одним з основних пріо-
ритетів держави, впровадження економіко-правових 
механізмів 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 сприят-
ливих умов для активізації розвитку сфери туризму 
та курортів згідно з міжнародними стандартами 

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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якості та з урахуванням європейських цінностей, 
перетворення її на високорентабельну, інтегровану 
у світовий ринок конкурентоспроможну сферу, що 
забезпечує прискорення соціально-економічного 
розвитку регіонів і держави в цілому, сприяє під-
вищенню якості життя населення, гармонійному 
розвитку і консолідації суспільства, популяризації 
України у світі. Також у даній Стратегії передбачено 
стратегічні 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 роз-
рахунку прямих змінних витрат та розподілу непря-
мих умовно-постійних витрат на окремі види турів;

4) аналіз цін і витрат конкурентів – ціна турис-
тичного продукту визначається із врахуванням трьох 

головних груп чинників: витрат виробни-
цтва та збуту; туристичного попиту і про-
позиції; рівня конкуренції на туристич-
ному ринку;

5) вибір методів ціноутворення – на 
основі витрат; з орієнтацією на попит; 
з орієнтацією на конкуренцію; міжнарод-
них порівнянь; порівняння змінної вар-
тості;

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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СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ

Івінська В.А., Ярова Ю.О.
студентки фінансового факультету
Університету митної справи та фінансів
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старший викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання 
та страхування
Університету митної справи та фінансів

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 
розвитку 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 про-
стим способом збільшення масштабів діяльності є зни-
ження тарифних ставок, що на практиці для багатьох 
страхових компаній тісно пов’язане із ціновим демпін-
гом (продаж на експортному ринку товару за ціною, 
нижчою 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 дис-
трибуції 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 співробіт-
ників 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 вини-
кає згідно з економічними тенденціями на фінан-
совому ринку в цілому, коли фінансові установи 
функціонують на рівні беззбитковості через над-
мірність пропозиції фінансових послуг. Також фаза 
спаду є наслідком стратегічних прорахунків самих 
учасників страхового ринку, якщо запланований 
обсяг надходження страхових премій, закладений 

у бюджетах СК, які оперують на даному ринку, пере-
вищує потреби у страхових послугах з боку існую-
чих і потенційних клієнтів СК. Отже, що- найменше 
одна компанія на ринку з метою виконання встанов-
лених 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 привести 
значення показників платоспроможності у відповід-
ність до нормативних, прибутковість також прива-
блює нових учасників на страховий ринок. Зазначена 
ситуація призводить до перевищення пропозиції 
страхових продуктів над реальним попитом на неї, а 
це, у свою чергу, переводить фазу циклу цін на стра-
хові 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-
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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 
забезпечує повне виконання власних бізнес-процесів. 
Разом з тим, делегування деяких функцій аутсорсинго-
вій компанії означає, що функції в певній мірі відділя-
ються від первинної організації і тому можливості щодо 
здійснення 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: – комерцій-
ний (компанії-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 роз-
робляються власними силами страхових або пере-
страхувальних компаній (наприклад, «Swiss RE»). 
Базова структура моделей представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Базова структура моделей оцінювання 
втрат внаслідок 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 діяль-
ності певних СК. Критерієм може слугувати обсяг 
сформованих страхових резервів, що не відповідає 
обсягам страхових зобов’язань і може спровокувати 
порушення нормативів платоспроможності й достат-
ності капіталу. За результатами аналізу діяльності 
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 кваліфіка-
ції актуаріїв (штатних і незалежних). Крім того, важ-
ливого значення набуває професіоналізм актуаріїв, 
під яким слід розуміти неупередженість у висно-
вках, 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 розра-
хунки, 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 робота 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 пріоритетами компанії. Саме від них істотно зале-
жить, чи зосередяться зусилля працівників на досяг-

ненні мети компанії. В умовах переходу до ринкових 
відносин 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 статье освещены отдельные стратегические аспекты управления страховыми компаниями. Определены 
основные проблемы, которые нуждаются в решении при управлении страховой компанией, а также риски 
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У статті розглянуто підходи до визначення сутності поняття «інновація» та «інноваційний потен-
ціал». Охарактеризовано основні структурні блоки відповідно до яких визначають складові елементи 
інноваційного потенціалу. Визначено зовнішні та внутрішні бар’єри впливу на інноваційний потен-
ціал підприємства. Також розглянуто основні методологічні підходи до управління інноваційним 
потенціалом. Виявлено, що впровадження і використання інновацій та загальна інноваційна діяль-
ність являється запорукою підвищення конкурентоспроможності як самого підприємства, так і цілої 
країни загалом, і відповідно вагомим чинником для досягнення планових показників виробничо-збу-
тової та фінансової політики.
Ключові слова: інновація, інноваційний потенціал, структура інноваційного потенціалу, зовнішні 
та внутрішні бар’єри впливу, управління інноваційним потенціалом.

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Сучасні умови господарювання та жорстка ринкова 
конкуренція постійно змушує керівників підпри-
ємств вдосконалювати організаційно-виробничі 
процеси. Це, в свою чергу, вимагає застосування 
різного роду інновацій та інноваційних рішень. 
Такий підхід дозволяє покращити позиції підпри-
ємства на ринку та посилити свій загальний інно-
ваційний потенціал, що в результаті приводить до 
досягнення планових показників виробничо-збуто-
вої та фінансової політики.

Аналіз останніх досліджень та визначення 
невирішених елементів проблеми. Теоретичним 
та практичним аспектам аналізу сутності та змісту 
інноваційного потенціалу, виявленню його складо-
вих, формуванню механізму управління та оцінки 
ефективності його використання присвячена значна 
кількість робіт учених, зокрема, істотний внесок 
зробили Н.С. Краснокутська [11], І.П. Сидорчук [4], 
Л.І. Федулова [10], В.І. Захарченко [5], В.В. Стадник 
[9], Т. Брайан [1], Й. Шумпетер [23] та ін. Однак, при 
цьому недостатньо уваги приділялося виділенню 
основних структурних блоків, що визначають склад 
інноваційного потенціалу підприємства.

Метою даної статті є аналіз сутності понять 
«інновація» та «інноваційний потенціал», а також 
огляд цього основних складових елементів відповідно 
до структурних блоків інноваційного потенціалу.

Викладення основного матеріалу дослі-
дження. Одним із найважливіших способів під-
вищення конкурентоспроможності підприємства 
є його постійне вдосконалення. Зокрема, це може 
відбуватися як за рахунок покращення та модер-
нізації системи виробництва, так і впровадження 
новітніх інноваційних рішень в організаційно-адмі-

ністративну діяльність. Тобто, в основі будь-яких 
покращень лежить поняття інновації.

Науковці використовують різні підходи до визна-
чення терміну «інновація». Наприклад, Т. Брайан [1] 
дає наступне визначення «процес, у якому інтелек-
туальний товар (винахід, ноу-хау або ідея) набуває 
економічного змісту». Ф. Бетс [21] визначає поняття 
як «уведення новацій і нововведень різного ступеня 
новизни і радіусу дії у вигляді продуктів, технологій, 
ринків, галузей господарств, сфер застосування». 
Л. Федулова [2] характеризує як «результати науко-
вих досліджень та розробок, спроможні поліпшити 
технічні, економічні, споживчі характеристики наяв-
ної продукції, процесів, послуг або стати основою 
нової». М. Додгсон [22] дає визначення «наукова, 
технологічна, організаційна та фінансова діяльність, 
що призводить до комерційного введення нового 
(або поліпшеного) продукту або нового (або поліп-
шеного) виробничого процесу або обладнання». 
Відповідно до Закону України «Про інноваційну 
діяльність», інновації – це новостворені (застосо-
вані) і(або) вдосконалені конкурентоспроможні 
технології, продукція або послуги, а також організа-
ційно-технічні рішення виробничого, адміністратив-
ного, комерційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і соці-
альної сфери [3].

Важливою характеристикою інтенсивності впро-
вадження та використання інновацій, а також ефек-
тивності реалізації інноваційних процесів на підпри-
ємстві є його інноваційний потенціал.

Інноваційний потенціал підприємства характе-
ризується науковцями з різних аспектів [4]: одні 
трактують це поняття з позиції наявності ресурсів 
у процесі господарювання економічних суб’єктів 
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[5; 6], інші – реалізації цілей інноваційної діяль-
ності підприємств [7], можливості використання 
цих ресурсів [8; 9].

Так, Л.І. Федулова дає наступне визначення «міра 
готовності організації виконати завдання, що забез-
печують досягнення поставленої інноваційної мети, 
тобто міра готовності до реалізації проекту чи про-
грами інноваційних стратегічних змін» [10].

Краснокутська Н.І. виділяє прихований і наявний 
потенціал в економічному потенціалі [11].

Верба В.А. та Новиков І.В визначають інновацій-
ний потенціал як сукупність інноваційних ресурсів, 
що перебувають у взаємозв’язку, і чинників (про-
цедур), які створюють необхідні умови для опти-
мального використання таких ресурсів з метою 
досягнення відповідних орієнтирів інноваційної 
діяльності та підвищення конкурентоспроможності 
підприємства у цілому [12].

Войнаренко М.П., Скалюк Р.В. характеризують 
як «деяка критична маса ресурсів господарюю-
чого суб’єкта (інтелектуальних, науково-дослідних, 
інформаційних і т.д.), необхідна та достатня для 
його оптимального розвитку на основі постійного 
пошуку і використання нових сфер і способів реа-
лізації ринкових можливостей, які відкриваються 
перед ним, що пов’язано з модифікацією існуючих 
і формуванням нових ринків збуту» [13].

Захарченко В.І., Корсікова Н.М., Меркулов М.М. 
визначають як «сукупність ресурсів, які безпосеред-
ньо беруть участь в інноваційному процесі, пере-
бувають у взаємозв’язку, і факторів, що створюють 
необхідні умови для ефективного використання цих 
ресурсів з метою досягнення відповідних орієнтирів 
інноваційної діяльності і підвищення конкуренто-
спроможності підприємства в цілому» [14].

Чабан В.Г. характеризує інноваційний потенціал 
підприємства як наявні та приховані можливості 
залучення та використання ресурсів, спрямова-
них на сприйняття, впровадження нововведень, які 
можуть бути залучені для досягнення цілей еконо-
мічних суб’єктів [15].

Отже, інноваційний потенціал підприєм-
ства можна трактувати як інтегральну сукупність 
взаємопов’язаних у певних соціально-економічних 
формах ресурсів, яка характеризує можливість (здат-
ність) підприємства під дією зовнішніх і внутрішніх 
факторів створювати й ефективно впроваджувати 
інновації з метою досягнення інноваційних страте-
гічних змін, підвищення економічної ефективності 
та конкурентоспроможності підприємства [4].

Враховуючи той факт, що «інноваційний потен-
ціал підприємства» трактують по різному, то для 
уточнення значення цієї категорії на сучасному 
етапі розвитку світової економіки, узагальнено 
можна виділити наступні елементи, що формують 
його структуру:

– ресурсний блок – комплекс матеріально-техніч-
них, фінансових, інформаційних, трудових ресурсів;

– управлінський блок – система управління 
і стиль управління та загальне керівництво підпри-
ємством;

– функціональний блок – перетворення ресурсів 
і управління в продукти та послуги в процесі трудо-
вої діяльності персоналу підприємства.

– організаційних блок – технологія процесів за 
всіма функціями та проектами, організаційна струк-
тура, організаційна культура;

– внутрішні фактори або можливості, які має під-
приємство для здійснення інноваційної діяльності 
(можливості використання тих чи інших ресурсів 
підприємства в інноваційній діяльності): організа-
ція виробництва, технічний стан обладнання, запо-
чаткування науково-технічних розробок, інформа-
ційне забезпечення інноваційних розробок, випуск 
дослідної партії, участь у виставках, реалізація про-
дукції, пошук можливостей постановки продукції 
на виробництво, сертифікація продукції, вивчення 
ринку (маркетинг), пошук інвесторів, експертиза 
проектів, вирішення питань щодо захисту інте-
лектуальної власності в Україні, патентний пошук 
і патентування за кордоном.

– зовнішні фактори – ті умови, які підприємці, 
як правило, не в змозі змінити, але повинні їх про-
гнозувати та враховувати, бо вони істотно вплива-
ють на стан справ: попит на продукцію внутрішнім 
ринком, податки, фінансування, кредититування, 
стандартизація і сертифікація, відносини з великими 
підприємствами і замовниками, поставки матеріалів 
і комплектуючих, наявність державного замовлення, 
потреба закордонного ринку, авторське супрово-
дження проектів, захист інтелектуальної власності, 
ринок патентів і послуг, страхування ризиків [16].

Розкриття інноваційного потенціалу на кожному 
підприємстві наштовхується на подолання зовніш-
ніх та внутрішніх бар’єрів.

Зовнішні бар’єри можна охарактеризувати як 
інноваційний клімат. Інноваційний клімат можна 
розглядати як всі фактори зовнішнього серед-
овища, що впливають на інноваційний потенціал 
підприємства, а саме [17]: можливості для вироб-
ництва нових або поліпшених видів продукції або 
послуг, для розробки нових методів управління 
(управлінські інновації), для зміни соціальних від-
носин на підприємстві (кадрові інновації), зако-
нодавча база, низька ставка рефінансування, піль-
гове оподатковування, можливості для створення 
нових механізмів просування продукції на ринок 
(ринкові інновації), придбання ноу-хау, патентів; 
практика комерціалізації технологій, взаємодія 
влади й бізнесу тощо.

Вплив внутрішніх факторів на процеси управ-
ління інноваційною діяльністю та інноваційний 
потенціал підприємств значно залежить від іннова-
ційної культури самої організації [18].

Аналізуючи вищевикладене, слід зазначити, що 
інновацій потенціал підприємства – сукупність про-
цесів, пов’язаних із здійсненням інноваційної діяль-
ності в поточному й стратегічному періодах, що 
вимагають залучення як традиційних ресурсів, так 
і інноваційних, які використовуються для забезпе-
чення інноваційного шляху розвитку підприємства, 
у результаті чого створюється система нововведень 
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або окремі інновації різного рівня. інноваційної 
культури самої організації [19].

Відповідно, така сукупність процесів вимагає 
контролю та управління ними. У сучасних умовах 
набули широкого використання три основних мето-
дологічних підходи до управління: процесний, сис-
темний і ситуаційний [20].

Системний підхід передбачає використання 
принципу системності, тобто дослідження іннова-
ційного потенціалу як сукупності взаємозв’язаних 
елементів, що функціонують як єдине ціле, в умовах 
впливу факторів зовнішнього середовища.

Процесний підхід вказує на те, що необхідно 
акцентувати увагу передусім на послідовності дій, 
спрямованих на досягнення мети й системи цілей 
управління інноваційним потенціалом підприємства. 
При цьому сам процес управління інноваційним 
потенціалом підприємства повинен представлятися 
у вигляді сукупності взаємозв’язаних функцій – 
організації, планування, мотивації та контролю, які 
забезпечуватимуть досягнення мети й системи цілей 
управління інноваційним потенціалом суб’єкта гос-
подарювання за рахунок впливу суб’єкта управління 
на об’єкт наявними методами управління.

Процесний підхід передбачає використання 
функції планування, яка повинна являти собою 
насамперед обґрунтування цілей створення і реалі-
зації інноваційного потенціалу як тактичного, так 

і стратегічного характеру. До стратегічних цілей 
управління інноваційним потенціалом слід перш за 
все віднести забезпечення інноваційного розвитку 
суб’єктів господарювання, оскільки впровадження 
нововведень сприятиме зміцненню положення під-
приємства в умовах конкурентної боротьби. Система 
тактичних цілей повинна повною мірою відповідати 
поставленій меті [19].

Висновки. Впровадження і використання інно-
вацій та загальна інноваційна діяльність являється 
запорукою підвищення конкурентоспроможності 
як окремого підприємства, так і цілої країни зага-
лом. Інноваційно спрямований характер управління 
підприємтвом є одним із найважливіших засобів 
покращення ефективності функціонування госпо-
дарських систем, підвищення продуктивності праці, 
і як результат – поліпшення якості життя населення. 
Відповідно, кожне підприємство повинно ставати 
на такий шлях розвитку. При цьому, важливого зна-
чення набуває ефективне управління інноваційним 
потенціалом, яке забезпечить досягнення постав-
лених цілей підприємства та планових фінансово-
виробничих показників.

Подальші дослідження мають спрямовуватися 
на вдосконалення системи управління інноваційним 
потенціалом підприємства та визначення інтеграль-
ного показника оцінки ефективності використання 
інноваційного потенціалу.
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УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
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В статье рассмотрены подходы к определению сущности понятия «инновация» и «инновационный потен-
циал». Охарактеризованы основные структурные блоки в соответствии с которыми определяют составляющие 
элементы инновационного потенциала. Определены внешние и внутренние барьеры влияния на инновацион-
ный потенциал предприятия. Также рассмотрены основные методологические подходы к управлению иннова-
ционным потенциалом. Определено, что внедрение и использование инноваций и общая инновационная дея-
тельность является залогом повышения конкурентоспособности как самого предприятия, так и всей страны 
в целом, и соответственно весомым фактором для достижения плановых показателей производственно-сбы-
товой и финансовой политики.
Ключевые слова: инновация, инновационный потенциал, структура инновационного потенциала, внешние 
и внутренние барьеры влияния, управления инновационным потенциалом.
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The article deals with approaches to the definition of the essence of the concept of «innovation» and «innovation 
potential». The main structural blocks according to which the components of the innovation potential are determined. 
The external and internal barriers of influence on the innovative potential of the enterprise are determined. The main 
methodological approaches to management of innovation potential are also considered. It has been found that 
the introduction and use of innovations and general innovation activity is the key to increasing the competitiveness 
of both the company itself and the whole country as a whole and, accordingly, a significant factor for achieving 
the planned indicators of production and marketing and financial policy.
Keywords: innovation, innovative potential, structure of innovation potential, external and internal barriers 
of influence, management of innovative potential.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА РІВНЯ Й СТУПЕНЯ РОЗВИТКУ 
ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ З ВРАХУВАННЯМ  

МАСШТАБНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Мазур Д.В.
викладач
Київського університету ринкових відносин

У статті розглянуто специфіку рівня й ступеня розвитку продовольчого комплексу з врахуванням 
масштабу потенціалу модернізації. Проаналізовано рівень розвитку ПК країни та її регіонів та здій-
снено зонування території за станом його модернізаційного потенціалу. Обґрунтовано напрями роз-
витку модернізаційного потенціалу продовольчого комплексу.
Ключові слова: інтегровані агрохолденги, кредитні ресурси, державні дотації, інноваційні впрова-
дження, ефективність ринків, фінансово-кредитна інфраструктура, ізонування.

Постановка проблеми. Побудова в Україні 
нової інноваційно-орієнтованої моделі соціально-
економічного розвитку потребує модернізації всіх 
сфер діяльності. В системі актуальних проблем роз-
витку економіки країни, які потребують вирішення 
з огляду на необхідність прискореної модернізації 
національної економіки, важлива роль належить 
територіально-виробничим комплексам страте-
гічного значення, ключовим серед яких є продо-
вольчий (ПК). Нові підходи до розвитку комп-
лексу потребують оптимізації трансформаційної 
динаміки в напряму його модернізації як основи 
і гаранта економічного зростання.

Однак розвиток ПК поки що не характеризується 
позитивною трансформаційно-модернізаційною 
динамікою, має тенденцію якщо не стабілізації то 
зниження обсягів виробництва продовольчої про-
дукції, що потребує розробки і впровадження комп-
лексу заходів по активізації його діяльності в модер-
нізаційному вимірі.

Аналіз основних досліджень. Проблемам сучас-
ного інвестиційно-інноваційного та модернізацій-
ного розвитку соціально-економічних систем при-
свячені багаточисленні наукові роботи, зокрема 
А. Амоші. Б. Буркинського, М. Бутка, А. Гальчин-
ського, П. Гайдуцького, В. Гейця, З. Герасимчук, 
Б. Данилишина, М. Долішнього, Н. Іванової, В. Іль-
чука, В.О. Олійника, І. Олійченка, О. Коломіцевої, 
Л. Ладоньк, Б. Малицького, В. Пасхавера, Л. Пет-
кової, В. Семиноженка, П. Саблука, С. Шкарлета, 
В. Удовиченка, Ф. Уляненка та ін. Аналізуючи наявні 
роботи і відзначаючи їх значущість і цінність, варто 
зауважити про недостатньо системне розкриття 
окремих питань в модернізаційному вимірі, насам-
перед, щодо науково-методологічного забезпечення 
розвитку й використання інноваційного та модерні-
заційного потенціалів, зокрема ПК.

Виклад основного матеріалу. Євроінтегра-
ційні процеси в Україні мають стати каталізаторами 
подальшого пожвавлення національної економіки 
в цілому, та продовольчого комплексу зокрема як 

її невід’ємної та найскладнішої частини з найбіль-
шим потенціалом до зростання, адже ПК є одним 
із провідних секторів економіки кожної окремої 
країни, що зумовлює особливу роль і значення її 
кінцевої продукції в задоволенні потреб населення 
у продуктах харчування, тобто у вирішенні продо-
вольчої проблеми, яка належить до провідних гло-
бальних проблем сучасності. Отже, розвиненість 
ПК дає поштовх подальшому розвитку всієї країни 
та є своєрідним локомотивом для зростання її еконо-
міки в цілому. Україна за своїм природно-ресурсним 
та агропродовольчим потенціалом посідає провідне 
місце серед країн світу. Однак цей потенціал вико-
ристовується вкрай неефективно, а продовольчий 
комплекс України за рівнем розвитку значно відстає 
від передових країн світу та ЄС. Основною причи-
ною такої ситуації є низький рівень модернізаційних 
змін у продовольчому комплексі країни.

Продовольчий комплекс країни є одним із найваж-
ливіших секторів національної економіки. Сьогодні 
продовольчий комплекс генерує близько 9-13% вало-
вої доданої вартості країни (показник характеризує 
різницю між випуском в основних цінах та проміж-
ним споживанням й містить у собі первинні доходи, 
що створюються учасниками виробництва і розпо-
діляються між ними), є одним з бюджетоутворюю-
чих секторів національної економіки, частка якого 
у зведеному бюджеті України за останні роки коли-
вається в межах 18-19%, а у товарній структурі екс-
порту – понад чверть. У 2016 році в ПК України 
було сформовано 29,0% ВВП країни, експортовано 
агропродовольчої продукції на 38,9 млрд. дол. США, 
що становило 9,9% товарного експорту України.
Сільське господарство як ключова галузь аграрного 
сектору останніми роками, за незначними виклю-
ченнями, демонструвало позитивну динаміку. За 
останні десять років, завдяки своїм ґрунтам і агро-
кліматичним умовам, Україна істотно збільшила 
обсяги виробництва сільськогосподарської продук-
ції і експорт зерна, ставши одним з провідних сві-
тових виробників та експортерів. Зростання продук-
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тивності та виробництва в сільському господарстві 
посилили його роль в українській економіці. Частка 
сільського господарства у ВВП (включаючи лісове 
і рибне господарство) зросла з 6,6% у 2007 році до 
11,6 відсотка в 2016 році.

Зростання показників ефективності сільського 
господарства відбувалося якісним шляхом, про що 
свідчить передусім збільшення виробництва вало-
вої продукції сільського господарства з розрахунку 
на 100 га сільськогосподарських угідь. Зокрема, як 
свідчать дані рис. 1, у 2016 р. цей показник зріс на 
189,7 тис. грн або на 36,1% порівняно з 2010 р. і ста-
новив 715,2 тис. грн.

Обсяг валової продукції сільського господарства 
в Україні формується двома основними групами 
виробників, а саме сільськогосподарськими під-
приємствами і домогосподарствами. Нараховується 
понад 4 млн домогосподарств (на кожне 
з яких в середньому припадає 2,8 га землі), 
які виробляють сільськогосподарську про-
дукцію переважно для власного спожи-
вання, і в 2016 році обробляли близько 
40% від загальної площі українських 
земель сільськогосподарського призна-
чення та виробили близько 45 відсотків 
від обсягу валової сільськогосподарської 
продукції країни. Решта обсягу сільсько-
господарської продукції була вироблена 
переважно приватними сільськогосподар-
ськими підприємствами.

Сільськогосподарські підприємства 
в Україні можна поділити на корпора-
тивні сільськогосподарські підприємства 
та на фермерські господарства. Ці під-
приємства, на відміну від домогоспо-

дарств, є зареєстрованими юридичними особами. 
В 2013 році налічувалось 14724 корпоративних сіль-
ськогосподарських підприємств (переважно право-
наступники колишніх колгоспів і радгоспів), кожне 
з яких обробляло в середньому 956 га ріллі. Всі вони 
разом забезпечили 46,5 відсотка від обсягу валової 
сільськогосподарської продукції країни в 2016 році. 
Нараховується близько 40 тис. фермерських госпо-
дарств (які експлуатуються переважно фермерами – 
приватними підприємцями), кожне з яких обробляє 
в середньому 105 га орних земель. Всі вони разом 
обробляли близько 13% і виробили близько 7,6 від-
сотка від обсягу валової сільськогосподарської про-
дукції країни в 2016 році.

Протягом останніх десяти років в Україні від-
бувся процес консолідації землекористування, що 
призвело до появи великих, вертикально інтегрова-

 Рис. 1. Динаміка виробництва валової продукції сільського 
господарства на 100 га сільськогосподарських угідь

Таблиця 1
Динаміка виробництва основних видів сільськогосподарської продукції

Показники Валовий збір, тис. т Відношення 2016р в % до
2010 2013 2014 2015 2016 2010 2015

Рослинництво
Зернові та зернобобові культури 39270,9 63051,3 63859,3 60125,8 66088,0 168,3 109,9
Цукрові буряки 13749,2 10789,4 15734,1 10330,8 14011,3 101,9 135,6
Соняшник 6771,5 11050,5 10133,8 11181,1 13626,9 201,2 121,9
Ріпак 1469,7 2351,7 2198,0 1737,8 1737,6 118,2 100,0
Соя 1680,2 2774,3 3881,9 3930,6 4277,0 254,6 108,8
Картопля 18704,8 22258,6 23693,4 20839,3 21750,3 116,3 104,4
Овочі 8122,4 9872,6 9637,5 9214,0 9414,5 115,9 102,2
Плоди та ягоди 1746,5 2295,3 1999,1 2152,8 2007,3 114,9 93,2
Виноград 407,9 575,4 435,6 386,3 377,8 92,6 97,8

Тваринництво
М’ясо – усього 2059,0 2389,4 2359,6 2322,6 2323,6 112,9 100,0
у тому числі:
яловичина та телятина 427,7 427,8 412,7 384,0 375,6 87,8 97,8
свинина 631,2 748,3 742,6 759,7 747,6 118,4 98,4
м’ясо птиці 953,5 1168,3 1164,7 1143,7 1166,8 122,4 102,0
Молоко 11248,5 11488,2 11132,8 10615,4 10381,5 92,3 97,8
Яйця, млн. шт. 17052,3 19614,8 19587,3 16782,9 15100,4 88,6 90,0
Вовна 4,2 3,5 2,6 2,3 2,1 49,4 91,3
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них агрохолдингів. Кількість корпоративних сіль-
ськогосподарських підприємств різко скоротилася 
з майже 17700 у 2004 році до 14724 у 2016 році. 
Все більша кількість цих підприємств переходить 
під контроль агрохолдингів. У 2016 році агрохол-
динги обробляли понад 6 млн га земель сільсько-
господарського призначення в Україні (27 відсотків 
від загальної площі сільськогосподарських земель). 
Агрохолдинги виробили близько 1/5 всього обсягу 
валової сільськогосподарської продукції країни 
в 2016 році, зокрема 18,7% від загального виробни-
цтва продукції рослинництва і 24,8% від загального 
виробництва продукції тваринництва.

Незважаючи на зростаючу тенденцію, продук-
тивність сільського господарства в Україні все ще 
істотно відстає від інших країн.

У рослинництві протягом 2010-2016 рр. збільши-
лось виробництво усіх основних сільськогосподар-
ських культур. Так, виробництво зернових і зернобо-
бових культур у 2016 році зросло на 26817,1 тис. тонн 
або на 68,3% порівняно з 2010 р.; цукрових буряків 
(фабричних) – на 262,1 тис. тонн або на 1,9%; соняш-
нику – на 6855,4 тис. тонн або у 2,0 рази; картоплі – 
на 3045,5 тис. тонн або на 16,3%; плодів та ягід – 
на 260,8 тис. тонн або на 14,9% відповідно (табл. 1) 
[2, с. 60].

У тваринництві за цей період зросло виробни-
цтво м’яса (у забійній вазі) – на 264,6 тис. тонн або 
на 12,9%, у т.ч. свинини – на 116,4 тис. тонн або на 
18,4%, м’яса птиці – на 213,3 тис. тонн або на 22,4%. 
При цьому виробництво яловичини й телятини зни-
зилось на 52,1 тис. тонн або на 12,2%, молока – на 
867,0 тис. тонн або на 7,7%, яєць – на 1951,9 млн шт. 
або на 11,4% та вовни – на 2,1 тис. тонн або на 50,6% 
[3, с. 78].

У 2016 році Україна стала третім найбільшим 
у світі експортером кукурудзи (17,6 млн тонн) 
і ячменю (4,2 млн тонн), а також шостим найбіль-
шим експортером пшениці (10,5 млн тонн). Україна 
також займає перше місце у світі за обсягами екс-
порту соняшникової олії. За останні десять років 
загальні обсяги виробництва зерна і насіння олій-
них культур в Україні зросли на 56 відсотків і дося-
гли рекордної позначки у 79 млн тонн в 2014 році. 
За цей період експорт зерна, насіння олійних куль-
тур і продуктів їхньої переробки зріс на 250 відсо-
тків і досяг 35 млн тонн в 2016 році. Таке зростання 
обсягів виробництва було зумовлено розширенням 
посівних площ, а також зростанням продуктивності 
виробництва.

В 2016 році галузь нарощує обсяги промислової 
продукції – індекс промислової продукції виробни-
цтва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виро-
бів склав 103,9%. Зайнятість у харчовій промисло-
вості практично була стабільною на рівні чотирьох 
відсотків від загальної кількості зайнятого насе-
лення України. Важливість харчової промисловості 
для економіки нашої країни обумовлена її пито-
мою вагою в загальних обсягах виробництва і реа-
лізації промислової продукції. Її частка становила 
16%, включаючи напої і тютюнові вироби, а уже 

у 2016 році вона зросла до 21,6% і харчова промис-
ловість перехопила першість. Вітчизняна харчова 
промисловість об’єднує 22 спеціалізовані галузі, до 
яких входить понад 40 основних виробництв. Про-
відні галузі: м’ясна, олійно-жирова, кондитерська, 
молочна, спиртова, борошномельна, цукрова.

У харчовій промисловості України створені спри-
ятливі умови для іноземних інвестицій, обсяги яких 
за останні 5 років зросли майже вдвічі. На розвиток 
галузі залучено майже 3 млрд доларів США інозем-
них інвестицій, що становить 18,4% від обсягу пря-
мих іноземних інвестицій у промисловість країни 
та майже 6% загального обсягу прямих іноземних 
інвестицій в економіку України. Додатковим факто-
ром позитивної динаміки галузі у 2014-2015 рр. була 
лібералізація доступу товарів на ринки ЄС, що спри-
яло розвитку виробництва м’ясної, молочної та ово-
чевої продукції [4].

За період 2010-2016 рр. продуктивність праці 
по Україні має тенденцію до зростання, що є пози-
тивним фактором. У 2016 р. цей показник становив 
1008,0 грн/особу, що майже у 2,1 рази більше, ніж 
у 2010 р. Це відбулося за рахунок збільшення обсягу 
реалізованої продукції, хоча облікова кількість штат-
них працівників підприємств харчової промисло-
вості знижується за цей період і у 2016 р. становить 
315,0 тис. осіб, що на 24,9% менше, ніж у 2010 р.

У переважній більшості підприємств харчової 
промисловості не вистачає коштів для відновлення 
та заміни основних засобів, що призвело до того, що 
прискореними темпами зростає їх зношення. Істотне 
погіршення стану матеріально-технічної бази під-
приємств харчової промисловості є наслідком 
падіння обсягів інвестицій в основний капітал, яке 
у свою чергу зумовлене зниженням платоспромож-
ності підприємств, збитковістю або низькою ефек-
тивністю господарювання. Все це стало причиною 
значного падіння рівня фондозабезпеченості техніч-
ної озброєності праці у харчовій промисловості.

Стан ресурсного потенціалу підприємств харчо-
вої промисловості зумовлений багатьма чинниками. 
До першої групи чинників слід віднести, насамперед, 
«надважку» виробничу структуру економіки Укра-
їни. Це призвело до неефективного використання 
виробничих ресурсів та інвестицій. У результаті 
чого вітчизняна харчова промисловість характери-
зується надмірно високими рівнями працемісткості 
та низьким рівнем техніко-технологічною розвитку.

Другу групу чинників, які ще більшою мірою 
загострили ситуацію з ресурсозабезпеченням, від-
творенням та оновленням ресурсного потенціалу 
харчової промисловості, становлять:

– недоліки в макроекономічній, зокрема, у фінан-
сово-кредитній, ціновій, податковій, митній, інвес-
тиційній, науково-технологічній та екологічній полі-
тиці щодо розвитку агропродовольчого виробництва, 
його перебудови;

– відсутність чіткої довгострокової політики 
щодо форм та методів державного управління ПК 
та ефективної підтримки аграрних та агропродо-
вольчих товаровиробників за рахунок централізо-
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ваного пільгового кредитування та інвестування їх 
діяльності, в тому числі експортоспрямованої.

Основними перешкодами для розвитку галузі 
є недостатня ефективність ринків сільськогоспо-
дарської продукції, монополія великих торговель-
них компаній, низька якість сировини та кінцевої 
продукції, невідповідність системи державного 
регулювання безпечності харчових продуктів євро-
пейській та міжнародній практиці, неефективна 
система надання кредитних ресурсів (в т. ч. держав-
них дотацій), високий ступінь зношеності матері-
ально-технічної бази і низький рівень інноваційних 
впроваджень. Значущість продовольчого комплексу 
України особливо відчутна, якщо враховувати рівень 
споживання населенням країни продовольчих това-
рів. Так, наприклад, у 2016 році в Україні споживчі 
грошові витрати становили 4528,23 грн у розрахунку 
на одне домогосподарство на місяць, з них 51,2% 
було витрачено на споживання продовольчих това-
рів (включаючи харчування поза домом, алкогольні 
напої та тютюнові вироби) [1, с. 60].

Серед основних викликів, які сьогодні стоять 
перед сектором ПК України, можна назвати недо-
статні темпи техніко-технологічного оновлення 
сфери продовольчого виробництва, зростання 
рівня зношеності техніки та використання застарі-
лих технологій через постійне здорожчення збіль-
шення частки невідновлюваних природних ресурсів 
у структурі собівартості виробництва вітчизняної 
сільськогосподарської продукції, високу залежність 
виробництва від природно-кліматичних умов, обме-
жений доступ до фінансових ресурсів, яскраво вира-
жену сезонність виробництва.

За 2016 р. імпорт в Україну тракторів та ґрунтоо-
бробних машин становив майже 500 млн. дол. США. 
Ці обсяги перевищили аналогічні показники 2015 р., 
який, до речі, показав найгірші результати останніх 
років – в 3,5 рази. Зростання імпорту сільськогоспо-
дарської техніки та обладнання свідчить про посту-
пову активізацію даного ринку після падіння, яке 
продовжувалося останні два роки через економічну 
нестабільність у країні. За таких умов та з метою 
модернізації продовольчий комплекс України вима-
гає щорічного залучення фінансових інвестицій 
у розмірі понад 100 млрд. грн.

Агропродовольча продукція також відіграє все 
більшу роль в торговельному балансі держави. 
Частка експорту сільськогосподарської продукції 
і харчових продуктів зросла у загальному обсязі 

експорту з 12 відсотків у 2005 році до 31 відсо-
тку в 2016 році, що в грошовому вимірі складає 
16,7 млрд доларів США. Баланс торгівлі сільсько-
господарською продукцією завжди був позитивним 
в Україні і в 2016 році становив 11,2 млрд доларів 
США. Втім, в експорті української агропродовольчої 
продукції домінували неперероблені продукти і їхня 
частка постійно зростає.

Висновки. З огляду на проблемний стан та вели-
кий нерозкритий модернізаційний потенціал, ситу-
ація в продовольчому комплексі потребує якісних 
перетворень, які забезпечать підвищення конкурен-
тоспроможності агропродовольчого виробництва на 
внутрішньому та зовнішньому ринках та, як резуль-
тат, й продовольчу та частково економічну, еколо-
гічну та енергетичну безпеку, розвиток технологічно 
пов’язаних галузей національної економіки та ство-
рить соціально-економічні умови сільського розвитку.

Сьогодні активізація процесу інвестування вбача-
ється одним із найважливіших шляхів виходу з еко-
номічної кризи, здійснення необхідних структурних 
зрушень у національній економіці, пришвидшення 
темпів технічного прогресу, покращання якісних 
показників господарської діяльності. В Україні сіль-
ське господарство історично давало поштовх для 
розвитку секторів економіки, які доводять кінце-
вий продукт до споживачів сільськогосподарського 
та харчопромислового машинобудування, вироб-
ництва мінеральних добрив, комбікормів, системи 
матеріально-технічного обслуговування сільського 
господарства, меліорації, сільського будівництва, 
харчової промисловості, холодильного, складського, 
спеціалізованого транспортного господарства, під-
приємств та організацій торгівлі, громадського хар-
чування тощо, відповідних галузей науки та підго-
товки кадрів.

З іншого боку, в Україні склалася експортно-
сировинна модель господарювання, що отримує 
прибутки здебільшого з експорту сировини та вико-
ристання дешевої робочої сили, як наслідок, приді-
ляється недостатня увага до розвитку науки та інно-
вацій, відсутність тісних зв’язків наукової сфери 
з промисловістю, переважання застарілих ресурсо- 
та енергоємних технологій виробництва. За умови 
подальшого слідування такій системі в Україні ще 
довго не з’являтиметься увага приватного капіталу 
до нової моделі розвитку з інвестиціями в інно-
ваційну діяльність, реалізацією масштабної нової 
індустріалізації економіки.
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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 політич-
ними системами, а також рівнем розвитку ринкових 
відносин в різних сферах господарювання доводить, 
що якісне зрушення у розвитку механізмів держав-
ного програмування полягає у тому, що держава 
все більше стає не просто власником замовленої на 
бюджетні кошти технології або головним виконав-
цем робіт, а ініціатором організації науково-техноло-
гічних партнерств. Саме таке зрушення у функціях 
держави, її програмній політиці дозволяє при зна-
чному скороченні питомої ваги державних витрат, 
залучаючи корпоративного партнера, одержувати 
більший економічний ефект, забезпечуючи при-
скорення соціально-економічного розвитку. Варто 
зазначити, що одним з найбільш ефективних шля-
хів забезпечення дотримання якісних та кількіс-
них 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 інтер-
есів держави та корпоративного сектору, фактором 
зближення господарчих суб’єктів. В нормативних 
документах [1; 2] закладено основи управління вза-
ємодією інститутів держави та корпоративного сек-
тору при складанні концепцій, стратегій та ДЦП 
за допомогою відображення точок доступу комер-
ційних організацій до різних етапів розробок, при-
йняття та виконання управлінських рішень органами 

державної влади. В цьому сенсі модель процесу вза-
ємодії держави та корпоративного сектору потре-
бує координації 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 діяль-
ності 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 еко-
номічного, 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 
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і 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 
максимально возможный эффект и эффект при минимальных затратах. 
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У статті розглянуто особливості формування та розвитку інноваційних процесів в Україні. Іннова-
ційні процеси є ключовим гарантом успіху національної економіки на міжнародній арені. Україна 
на даний час розвивається як держава зі значним потенціалом до впровадження інноваційних пере-
творень, проте існує проблема щодо раціонального управління реалізацією інноваційною процесу. 
Це зумовлено значним відставанням від економічно розвинених країн по показникам розвитку еко-
номіки, технологій стандартів якості життя, що створює перепони при входженні у світове співто-
вариство. Кожне підприємство у своїй діяльності намагається використовувати всі можливі ресурси 
з максимальною ефективністю, а тому на сьогодні актуальним є перехід підприємства на іннова-
ційний розвиток шляхом освоєння нових видів продукції. На основі виокремлення позиції держави 
на світовому ринку сформовані напрямки підвищення інноваційної активності вітчизняних підпри-
ємств. Необхідність державної підтримки трансформації конкурентного середовища, що пов’язано 
з процесами реалізації інноваційної стратегії, зумовлено відсутністю єдиної системи програмного 
забезпечення реалізації інноваційної діяльності.
Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, управління інноваційною діяльністю.

Постановка проблеми. Серед існуючих переду-
мов економічного зростання сучасних підприємств 
інноваційна складова займає особливе місце. Слід 
зазначити, що до сих пір не прийнято державної стра-
тегії відносно підтримки інноваційного розвитку, що 
безумовно створює підґрунтя для зниження іннова-
ційної активності підприємств. У той же час вітчиз-
няна економіка потребує значної уваги щодо проце-
сів підвищення ефективності виробничої структури, 
розвитку внутрішнього ринку і експортно-орієнто-
ваної діяльності. Невирішеність питань щодо дер-
жавного регулювання ринку інновацій є ключовим 
фактором відставання вітчизняної економіки від сві-
тового співтовариства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблемам вивчення інноваційної діяльності при-
свячені, як вітчизняні праці, так і зарубіжні. Серед 
зарубіжних авторів слід виділити І. Ансоффа, 
П. Друкера, Ф. Котлера, Й. Шумпетера та багатьох 
інших. Значний внесок у вивчення питань розвитку 
інноваційної діяльності внесли роботи наступних 
вітчизняних науковців: Н.М. Захарченко, С.М. Ілля-
шенко, Д.О. Куліков, П. Перерва, В.В. Стадник.

Не дивлячись на значну кількість публікацій, 
присвяченим вивченням механізму функціонування 
ринку інновацій, невисвітленими залишаються 
питання побудови комплексної системи управління 
інноваційної діяльності вітчизняних підприємств.

Мета дослідження. Аналіз сучасного стану 
розвитку інноваційної діяльності в Україні, оцінка 
активності інноваційних процесів на мікро- 
та макрорівнях.

Виклад основного матеріалу. Основною харак-
теристикою розвитку сучасного світу є глобалізація, 
що характеризується дедалі більшою економічною 
взаємозалежністю країн усього світу в рамках збіль-
шення обсягів виробництва і переміщення товарів, 
особливістю надання послуг, наявністю різних форм 
капіталу, характером трудових ресурсів, а також 
завдяки прискоренню дифузії технологій.

Збільшення процесу глобальної економічної інте-
грації різних суб’єктів світового господарювання 
сприяє посиленню конкурентної боротьби між різ-
ними гравцями ринку, виникненню її нових форм 
і методів, що обумовлює модифікацію системи чин-
ників формування конкурентних переваг. На умови 
і зміст формування інноваційної діяльності впливає 
велика кількість зовнішніх і внутрішніх факторів: 
позиція керівництва по розробці інновацій, система 
управління інноваціями, сфера фундаментальних 
і прикладних досліджень [2].

Аналіз світових тенденцій економічного розви-
тку і чинників, які його викликають, переконливо 
доводить, що на чільне місце в розвитку держави 
вийшли інноваційні процеси та їх роль постійно 
зростає. Важливим фактором підвищення іннова-
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ційної активності вітчизняних підприємств є збіль-
шення витрат на НДДКР [1]. Серед передових країн, 
котрі витрачають значні кошти на науково-дослідні 
роботи можна виділити США, Китай, Японія (рис. 1).

Для формування інноваційно-орієнтованої еко-
номіки необхідно визначення ключових факторів, 
що впливають на активізацію розробки та впрова-
дження інновацій.

Одним з таких факторів є частка на НДДКР 
у бюджеті країни. За цим показником лідируючі 
позиції займають США, Франція, Німеччина, Пор-
тугалія. Аналіз частки державних витрат передових 
країн світу представлені у таблиці 1.

Для підприємств України зберігається все ще 
досить значний потенціал інноваційного розвитку, 
проте існує проблема щодо раціонального управ-
ління реалізацією інноваційною процесу. Це зумов-
лено значним відставанням від економічно розви-
нених країн по показникам розвитку економіки, 
технологій стандартів якості життя, що створює 
перепони при входженні у світове співтовариство.

Інноваційна діяльність в Україні поки не отри-
мала такої міри теоретичного і практичного розви-
тку, яке б сприяло змінам в інвестиційній політиці 
держави, оскільки даний показник був незадовіль-
ним насамперед через високу питому вагу інвести-
цій в так звані базові галузі промисловості, а сама 

функціональна структура інвестицій радикально 
змінилася.

Таблиця 1
Частка державних витрат, 2014 р., % [7]

Держава Освіта Здоров’я НДДКР Оборона
Данія 7,5 9,7 0,97 1,5
США 5,4 9,5 1,03 4,8
Франція 5,9 9,3 0,84 2,3
Німеччина 4,6 9,0 0,93 1,4
Великобри-
танія 5,6 8,1 0,83 2,6

Канада 4,8 8,0 0,62 1,5
Японія 3,8 7,8 0,74 1,0
Португалія 5,0 7,5 1,02 2,1
Італія 4,7 7,4 0,61 1,7
Швеція 6,6 6,8 0,89 1,3

Особливо актуальна ця проблема для галузей еко-
номіки України з традиційно високим інтелектуаль-
ним і промисловим потенціалом. Однак і в них не 
можна констатувати помітних успіхів у сфері інно-
вацій, особливо за показником впровадження інно-
вацій в практику.

Якщо розглядати позицію України на світовому 
ринку інновацій, то у 2017 р. держава покращила 
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свої позиції у Глобальному інноваційному індексі 
(рис. 2). У порівнянні з 2016 роком Україна підня-
лася на 6 пунктів, що обумовлено ростом коефіці-
єнту інноваційної ефективності вітчизняних під-
приємств, тобто співвідношенням інноваційного 
результату до інноваційних ресурсів.

Активізації інноваційної діяльності в Укра-
їні сприяють інвестиції в людський капітал, котрі 
досить знаходяться на низьких позиціях. Його ефек-
тивна реалізація і є основною конкурентною перева-
гою. В порівнянні з 2016 роком цей показник змен-
шився за рахунок скорочення державних витрат на 
освіту та науку [8].

Серед слабких сторін, котрі формують перепони 
у розвитку інноваційної діяльності в Україні слід 
також виділити недостатність розвитку ринку інно-
вацій, розвиненість бізнесу, науковий та технологіч-
ний результат (рис. 3).

Данні показники зумовлюють відтік науковців 
за межі країни, що негативно впливає на реалізацію 
інноваційних процесів. За даними Державної служби 
статистики України, за останні 2 роки чисельність 
науковців зменшилась майже на 18%, а в порівнянні 
з 1991 роком – на 78%.

Серед основних тенденцій розвитку ринку 
інноваційної діяльності України можна виділити 
наступні:

• реалізація пасивних інновацій, які вира-
жені в покупці інновацій у сторонніх організацій 
та подальшому застосуванні їх і вдосконаленні;

• серед високоприбуткових підприємств лише 
невелика частина здійснюють технологічні або орга-
нізаційні інновації;

• в структурі виробництва нових товарів для 
підприємства і нових для ринку випереджає перша 
позиція. Відсоток нових товарів для ринку досягає 
всього лише 0,5%;

• в структурі витрат бюджету України частину 
витрат на розвиток НДДКР досить мала;

• знижується частка витрат на освіту, що зумов-
лює відтік людського капіталу.

З метою підвищення позицій України на світо-
вому ринку інновацій необхідно розробити ряд 
тактичних та стратегічних заходів, що стосуються 
наступних сфер діяльності: вдосконалення податко-
вої системи з метою підтримки розробки та впрова-
дження інновацій; впровадження інфраструктурних 
перетворень; розробка обґрунтованої бази держав-
ного регулювання та стимулювання інноваційної 
сфери; збільшення обсягів державного фінансу-
вання по ключовим сферам, що стимулюють інно-
ваційний розвиток (освіта, НДДКР); сформувати 
систему державного замовлення науково-технічної 
та інноваційно-технологічної продукції; сформулю-
вати та затвердити на державному рівні стратегію 
науково-технологічного та інноваційного розвитку; 
надання пільг вітчизняним підприємствам, що акти-
візують свою діяльність з метою розробки та впрова-
дження інновацій.

Запропоновані заходи створюють підґрунтя для 
формування інноваційної діяльності вітчизняних 
підприємств та активізації процесу входження Укра-
їни у світове співтовариство.

Висновки. На сучасному етапі розвитку сус-
пільства інноваційна діяльність є невід’ємною час-
тиною ефективного функціонування економіки. 
Створюючи основу для подальшого економічного 
зростання, інновації формують результативну харак-
теристику добробуту країни в цілому. Для Укра-
їни, як для держави з перехідним типом економіки 
тільки інноваційна стратегія може визначати шлях 
соціально-економічних перетворень. Наявність 
проблемних факторів створюють суттєві перепони 
у реалізації інноваційної діяльності на вітчизняних 
підприємствах України. Задля стабільного розвитку 
економіки країни необхідні дієві структурні перетво-
рення, що стимулюють розвиток національної інно-
ваційної системи.
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В статье рассмотрены особенности формирования и развития инновационных процессов в Украине. Инно-
вационные процессы являются ключевым гарантом успеха национальной экономики на международной 
арене. Украина в настоящее время развивается как государство со значительным потенциалом к внедрению 
инновационных преобразований, однако существует проблема относительно рационального управления реа-
лизацией инновационной процесса. Это обусловлено значительным отставанием от экономически развитых 
стран по показателям развития экономики, технологий, стандартов качества жизни, что создает препятствия 
при вхождении в мировое сообщество. Каждое предприятие в своей деятельности пытается использовать все 
возможные ресурсы с максимальной эффективностью, а потому сегодня актуален переход предприятия на 
инновационное развитие путем освоения новых видов продукции. На основе выделения позиции государ-
ства на мировом рынке сформированы направления повышения инновационной активности отечественных 
предприятий. Необходимость государственной поддержки трансформации конкурентной среды, что связано 
с процессами реализации инновационной стратегии, обусловлено отсутствием единой системы программного 
обеспечения реализации инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, управление инновационной деятельностью.



77

«ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ»

CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE

Shipulina Y.S.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Marketing and MIA
Sumy State University
Savchenko E.J.
Student of the Department of Marketing and MIA
Sumy State University
Kirichenko T.V.
Student of the Department of Marketing and MIA
Sumy State University

The article considers the peculiarities of the formation and development of innovative processes in Ukraine. Innovation 
processes are the key guarantors of the success of the national economy on the international scene. Ukraine is currently 
developing as a state with significant potential for introducing innovative transformations, but there is a problem 
regarding the rational management of the implementation of the innovation process. This is due to a significant lagging 
behind the economically developed countries for indicators of economic development, technologies, and standards 
of quality of life, which creates barriers to entry into the world community. Each enterprise in its activity tries to use 
all possible resources with maximum efficiency, and therefore today the transition of the enterprise to innovative 
development by mastering of new kinds of products is actual. On the basis of the allocation of the position of the state 
in the world market directions of increasing innovation activity of domestic enterprises. The need for state support 
for the transformation of the competitive environment, which is associated with the processes of implementation 
of the innovation strategy, is due to the lack of a unified software system for the implementation of innovation activities.
Keywords: innovation, innovative activity, management of innovative activity.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 
ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Худолей В.Ю.
доктор економічних наук,
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імені академіка Юрія Бугая

В роботі проведено дослідження існуючих наукових підходів щодо визначення функціонувально-
галузевої структури продовольчого комплексу. Узагальнено теоретико-меодологічні засади розви-
тку продовольчого комплексу України, як країни агропромислової спеціалізації, визначено сутність 
та зміст продовольчого комплексу.
Ключові слова: конкурентоспроможність, комплексна оцінка, інноваційний шлях розвитку, інтегро-
ване виробництво.

Постановка проблеми. Формування ефектив-
ного механізму забезпечення продовольчої безпеки 
України як країни з перехідною економікою перед-
бачає створення конкурентоспроможного продо-
вольчого комплексу з оптимальною структурою 
виробництва, здатного в умовах міжнародної еко-
номічної інтеграції та глобалізації випускати висо-
коякісну конкурентоспроможну продукцію, забез-
печувати потреби населення у продуктах харчування 
та належний рівень продовольчої безпеки держави.

Дослідженню економічних проблем розвитку 
продовольчого комплексу присвячено наукові праці 
вчених Ради по вивченню продуктивних сил України 
НАН України, Інституту агарної економіки Україн-
ської академії аграрних наук, Об’єднаного інституту 
економіки НАН України, Інституту економічного 
прогнозування НАН України, в яких основна увага 
була приділена проведенню агарної реформи, фор-
муванню принципів агарної політики, трансфор-
мації відносин власності та соціальної сфери села. 
Разом з тим актуальною залишається необхідність 
вивчення сучасних теоретичних і практичних аспек-
тів розвитку продовольчого комплексу України, його 
структурно-динамічних змін в загальнодержавному 
та регіональному аспекті в умовах ринкових транс-
формацій на тривалу перспективу, що й зумовлює 
актуальність даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікації. Серед 
вітчизняних науковців, що займалися проблемами роз-
робки і прийняття управлінських рішень у галузі здій-
снення державної продовольчої політики, необхідно 
назвати О. Бородіну, В. Бондаренка, М. Бутка, П. Бор-
щевського, П. Гайдуцького Б. Данилишина, Л. Дейнеку, 
Ю. Лебединського, О. Лебединську, В. Месселя-Весе-
ляка, О. Онищенка, Б. Пасхавера, П. Саблука, В. Тре-
гобчука, В. Юрчишина, М. Янківа та ін.

Формування цілей статті полягає в розробці 
теоретико-методологічних засад розвитку і розмі-
щення продовольчого комплексу України та її регіо-
нів на довготривалу перспективу та вироблення від-
повідних наукових рекомендацій щодо структурних 
змін, переходу на інноваційний шлях розвитку і під-

вищення конкурентоспроможності продукції вітчиз-
няного продовольчого комплексу з метою забезпе-
чення належного рівня продовольчої безпеки країни 
в цілому та регіонів.

В статті узагальнено узагальнити теоретико-мето-
дологічні засади розвитку продовольчого комплексу 
України як країни агропромислової спеціалізації, 
визначено сутність, зміст та структуру продоволь-
чого комплексу, розкрито методичні основи оцінки 
розвитку ПК.

Виклад основного матеріалу. В Україні розви-
нені майже всі відомі в світі галузі промисловості. 
Перше місце по виробництву продукції серед галу-
зей промисловості займає чорна металургія (23,1%).

Далі слідують машинобудування (15,5%) 
і харчова (15,0%) промисловість, електроенергетика 
(14,7%), паливна (11,5%), хімічна і нафтохімічна 
галузі (по 6,5%).

Окремі галузі, взаємодіючи між собою, утворю-
ють складні народногосподарські комплекси. Напри-
клад, харчова і легка промисловість, використовуючи 
сільськогосподарську сировину, виробляють про-
дукти харчування і товари народного споживання, 
забезпечуючи ними населення.

В даний час в Україні працюють державні 
і недержавні підприємства. Більшість підприємств, 
які випускають однорідну продукцію або мають між 
собою тісні виробничі зв’язки, входять до складу 
виробничих об’єднань.

Деякі підприємства і об’єднання утворюють ком-
бінати, де поєднуються такі виробництва, які або 
є послідовними стадіями обробки сировини, або 
обслуговують один одного, або спільно використо-
вують відходи виробництва.

Кожне сучасне промислове підприємство має 
певну спеціалізацію, яка передбачає виготовлення 
однорідної продукції. Підприємства (цехи, ділянки) 
виробляють якийсь один продукт, його окремі вузли 
і деталі або виконують окремі операції (відливання, 
штампування, механічна обробка, збірка). Спеціалі-
зація виробництва сприяє підвищенню продуктив-
ності праці і якості продукції, зниженню витрат і т.д.
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Обов’язковою для спеціалізованих підприємств 
є кооперація – тісна і постійна співпраця з метою 
виготовлення якої-небудь продукції (наприклад, 
деталей і вузлів для автомобілів).

Суспільство зацікавлене у високій ефективності 
виробництва, яка визначається співвідношенням 
готового продукту і витрат (праця, матеріали) на 
його виготовлення. Чим менше витрати на випущену 
продукцію, тим ефективніше виробництво. Показ-
ником ефективності є собівартість.

Собівартість – це витрати підприємства (у гро-
шах) на виробництво і реалізацію одиниці продукції 
[2, с. 34-36].

Одним з найважливіших шляхів підвищення ефек-
тивності виробництва в країні є раціональна терито-
ріальна організація господарства. Вона передбачає 
науково обґрунтоване розміщення взаємозв’язаних 
окремих галузей і виробництв на території країни.

Об’єктивно можливості опинитися в їх числі 
залежать від наявності природно-сировинних ресур-
сів, рівня досягнутого регіонального багатства, 
етнічних і історичних особливостей. Суб’єктивно 
пошук альтернативних варіантів входження регіону 
в ринок є актуальним.

В цілому за роки реформ ситуація в харчовій 
промисловості характеризується спадом виробни-
цтва всіх основних продуктів харчування, значним 
скороченням асортименту продукції, що виробля-
ється, кризовим станом більшості підприємств, 
старінням основних виробничих фондів, особливо 
їх активної частини.

Особливого значення набувають дослідження 
проблем регіонального продовольчого комплексу 
у зв’язку з проведенням реструктуризації ПК, що 
вимагає подальшого удосконалення господарського 
механізму, впорядкування його елементів, показни-
ків та важелів.

Продовольчому комплексу як соціально-еко-
номічній системі властива певна кількість якісно 

визначених елементів і процесів, які перебувають 
у взаємодії та взаємозв’язку. Саме ці складові еле-
менти – галузі та виробництва – формують його 
структуру. Структура соціально-економічних систем 
є фундаментом для аналітичних досліджень, оскільки 
від особливостей структури залежить, з одного боку, 
задоволення суспільних потреб, а з другого – ефек-
тивне використання усіх видів виробничих ресурсів.

Розвиток процесів агропромислової інтегра-
ції й удосконалення наукового інструментарію їх 
вивчення переконують, що неможливо дати змістов-
ний структурний опис ПК, застосовуючи тільки один, 
наприклад, галузевий чи територіальний розріз цієї 
складної системи. І в теоретичному, і в практичному 
змісті необхідне багатоаспектне формування струк-
тури ПК з виділенням щонайменше трьох наступних 
розрізів: функціонально-галузева структура; продук-
това; територіально-виробнича. Розгляд ПК з різних 
позицій дозволяє зробити «об’ємнішим» загальне 
уявлення про його структуру.

Функціонально-галузева структура ПК – це 
сукупність галузей і видів діяльності, що виконують 
визначені функції й інтегруються в межах ПК для 
досягнення кінцевих цілей комплексу [1, с. 19-21].

Існують різні підходи щодо визначення функці-
онально-галузевої структури продовольчого комп-
лексу [3]. їх можна звести до двох точок зору. Від-
повідно до першої ПК – це сукупність усіх галузей, 
які безпосередньо чи опосередковано беруть участь 
у виробництві продуктів харчування. Відповідно 
до другої – до складу ПК включаються галузі, між 
якими існують технологічні зв’язки і які спільно 
виробляють кінцевий продукт.

За першим підходом, до складу продовольчого 
комплексу необхідно включати не тільки сільське 
господарство, переробну і харчову промисловість, 
сферу реалізації кінцевого продукту, а й машинобу-
дування, чорну металургію, енергетику, будівництво 
та інші галузі в тій частині, в якій вони пов’язані 

 Рис. 1. Функціональна структура ПК
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з виробництвом продуктів харчування. Прихиль-
ники такого підходу в системі продовольчого комп-
лексу виділяють наступні сфери, що визначають 
його функціональну структуру (рис. 1).

Такий підхід до визначення складу продовольчого 
комплексу не дозволяє окреслити його межі досить 
чітко. У цьому випадку ПК за своїми масштабами 
і структурою певною мірою збігається з межами 
економіки в цілому, оскільки лише деякі галузі не 
працюють на виробництво продуктів харчування. До 
того ж, включення до складу продовольчого комп-
лексу галузей паливно-енергетичного, металургій-
ного, хімічного, машинобудівного та інших комплек-
сів взаємозалежних галузей означало б заперечення 
самого факту об’єктивного їх існування [4, с. 10-13].

Рослинництво – галузь сільського господарства 
по виробництву зернових, технічних і кормових 
культур, овочів і фруктів.

Основою рослинництва України є вирощування 
зернових культур – пшениці, жита, кукурудзи, рису, 
ячменю, вівса, проса, гречки і ін. Зерно – найважливі-
ший продукт харчування людини і сировина для бага-
тьох галузей промисловості. Зернові забезпечують тва-
ринництво цінними кормами. Тому в структурі посівних 
площ зернові культури займають перше місце.

Українці відносяться до однієї з найдавніших 
хліборобних націй світу. Переселенці з України 
завезли високоякісну українську пшеницю в Сполу-
чені Штати Америки і до Канади. В даний час США 
і Канада продають зерно на світовому ринку. Купує 
його і Україна.

Головна зернова культура України – озима пше-
ниця; на неї доводиться майже 20% посівних площ; 
вона забезпечує до 50% валового збору зернових 
в країні. Основні райони вирощування озимої пше-
ниці – лісостепова і степова зони і частково Полісся. 
У минулому озиму пшеницю в Україні сіяли пере-
важно в Лісостепу. Вона відома на нашій території 
з часів трипільської культури (III ст. до н. е.). Най-
сприятливіші природно-кліматичні умови для виро-
щування озимої пшениці – в Лісостепу і північній 
частині Степу. У Україні виведено багато нових 
високоурожайних сортів озимої пшениці, що одер-
жали визнання і за межами нашої країни.

Велике значення в харчовому раціоні людини 
мають крупи. В Україні вирощуються круп’яні куль-
тури – гречка, просо, рис. Проте валові збори їх 
невеликі: у сумі вони складають близько 3% вало-
вого збору зернових в країні.

Найбільші площі серед круп’яних культур займає 
гречка. Це одна з традиційних сільськогосподар-
ських культур українського народу. Врожайність 
гречки невисока – близько 10 ц з 1 га. Сіють гречку 
в основному в Лісостепу і Поліссі.

Просо вирощують переважно в Лісостепу і Степу. 
Це достатньо посухостійка культура. Основні площі 
проса знаходяться в степових районах, але найвища 
його врожайність – в Лісостепу.

Рис як продовольчу культуру вирощують на 
поливних землях (чеках) в Миколаївській і Херсон-
ській областях і в Криму.

Зернобобові (горох, люпин і соя) – дуже цінні 
кормові і харчові культури. Крім того, вони корисні 
тим, що збільшують вміст азоту в ґрунті.

Горох вирощують переважно на півдні Лісостепу 
і на півночі Степу, люпин – в Поліссі, сою – пере-
важно в Поліссі і Лісостепу. Соя містить багато 
жирів і білків, використовується в харчовій промис-
ловості і як кормова культура.

На базі зернового господарства працюють 
мукомельно-круп’яна, хлібопекарська, макаронна, 
кондитерська галузі продовольчого комплексу 
України.

Мукомельно-круп’яна промисловість забезпечує 
населення мукою і крупами, а її відходи використо-
вуються для виробництва комбікормів. Мукомельно-
круп’яні підприємства розміщуються в районах, що 
мають сировину, і в центрах споживання – Києві, 
Харкові, Одесі, Дніпропетровську.

Мука є основною сировиною для хлібопекарської 
і макаронної промисловості, а також використову-
ється в кондитерській промисловості. Головний чин-
ник в розміщенні підприємств хлібопекарської про-
мисловості – обмежені терміни зберігання свіжого 
хлібу. Чим більше місто, тим більше в ньому випіка-
ється хлібобулочних виробів. Крупні державні хлі-
бозаводи не завжди себе виправдовують. Останнім 
часом збільшується кількість невеликих приватних 
пекарень, що максимально наближають випічку 
хліба до споживача.

Макаронна промисловість в своєму розміщенні 
повністю орієнтується на споживача, оскільки мака-
ронні вироби перевозити на дальні відстані недо-
цільно. Найбільші підприємства макаронної про-
мисловості знаходяться в Києві, Харкові, Одесі, 
Дніпропетровську.

Кондитерська промисловість в своєму розмі-
щенні також орієнтується на споживача. Багато 
видів її продукції малотранспортабельні і мають 
дуже обмежені терміни реалізації і зберігання. Най-
більші підприємства кондитерської промисловості 
знаходяться у великих містах – Києві, Львові, Хар-
кові, Одесі, Луганську. Деякі з них мають певну спе-
ціалізацію, наприклад виробництво печива, бісквіта, 
шоколаду тощо [5, с. 62-64].

Повніше структурні аспекти ПК відбиває продук-
това структура, оскільки взаємодія галузей і вироб-
ництв у ПК ґрунтується переважно на обміні сиро-
виною, напівфабрикатами, тобто має «продуктовий» 
характер [1].

Продуктова структура ПК – це сукупність верти-
кально інтегрованих виробництв конкретних видів 
кінцевої продукції (див. рис. 2). Кожна продуктова 
вертикаль (продуктовий підкомплекс) являє собою 
взаємозалежний ланцюг видів діяльності, які нале-
жать до різних сфер, галузей і підгалузей, але поєднані 
технологічно (а іноді й організаційно), починаючи від 
виробництва спеціалізованих засобів виробництва 
для отримання даного продукту та закінчуючи реалі-
зацією цього продукту населенню.

До складу продуктової структури продовольчого 
комплексу слід віднести: – тваринницько-переробні 
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підкомплекси: м’ясопереробний, молочнопродукто-
вий, масложировий, яєчний та ін;

Формування у структурі ПК продуктових під-
комплексів має велике значення для управління ним, 
оскільки дозволяє здійснювати обґрунтування про-
порцій між сферами і галузями з урахуванням техно-
логічних співвідношень у виробництві конкретних 
видів продукції.

Кінцева мета діяльності ПК – стабільне забезпе-
чення населення продовольчими товарами високої 
якості та широкого асортименту. Правильне форму-
лювання (вибір) критерію при виборі управлінських 
рішень, зокрема забезпечення пропорційного і зба-
лансованого розвитку ПК, набуває першочергового 
значення серед інших проблем управління продо-
вольчим комплексом [6, с. 57-59].

Основні галузі продовольчого комплексу-сільське 
господарство, переробна і харчова промисловість, – 
як відомо, виробляють продукти, що відновлюють 
витрати енергії людей у процесі праці і життєді-
яльності. Продукція ПК – найважливіший елемент 
у всій сукупності умов, необхідних для існування 
людини, а отже, й процесу виробництва. Від якості 
та асортименту продуктів харчування значною 
мірою залежить відтворення робочої сили і про-
дуктивність суспільної праці. Тому суспільство має 
бути зацікавлене у задоволенні населення продук-
тами харчування на рівні принаймні фізіологічних 
потреб. Це ж супроводжуватиметься за всіх інших 
рівних умов відносним підвищенням затрат праці 
на виробництво необхідної кількості цих продуктів. 
Отже, особливість продовольчого комплексу, зумов-
лена характером і призначенням його продукції, 

може обумовлювати доцільність таких структурних 
зрушень, які супроводжуватимуться збільшенням 
затрат праці на виробництво продуктів харчування.

Кожному історично визначеному етапу розвитку 
системи притаманний і свій економічний оптимум, а 
також більші чи менші можливості його досягнення, 
тобто більший чи менший рівень наближення фак-
тичного стану економіки та процесів її розвитку до 
історично й економічно необхідних.

У галузі виробництва продуктів харчування нині 
стоїть завдання отримання такої кількості й асорти-
менту продуктів, якого було б достатньо для задо-
волення потреб населення країни. Критерій опти-
мальності повинен бути сформульований настільки 
конкретно, щоб отримати кількісне вираження, 
знати величину самих потреб населення у про-
дуктах харчування. Необхідно також враховувати, 
що ці потреби певною мірою суперечливі і далеко 
не завжди заслуговують схвалення та заохочення. 
Визначення та формування потреб населення у про-
дуктах харчування може відбуватися лише на науко-
вій основі. За норму харчування слід приймати не 
кількість необхідних людині поживних речовин без-
відносно до того, який продукт є їх носієм, а набір 
конкретних продуктів, що найповніше задовольняє 
фізіологічні потреби людини.

Критерій повинен виражати мету виробництва. 
У нашому випадку як мету необхідно розглядати потребу 
суспільства в їжі, яка виражається через конкретні про-
дукти, що задовольняють її. Це дозволяє перенести мету 
із сфери споживання у сферу виробництва.

Правильне визначення раціональних норм спо-
живання продуктів харчування має важливе зна-

 
Рис. 2. Продуктові підкомплекси ПК
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чення. На їх основі повинні визначатися обсяги 
виробництва продовольчого комплексу. Нині розро-
блені науково обґрунтовані норми споживання осно-
вних продуктів харчування, які становлять 97-99% 
загальної калорійності споживаної населенням їжі.

Специфіка стійкості відтворення в продоволь-
чому комплексі визначається специфікою відтворення 
в агропромисловому комплексі в цілому, збалансова-
ністю та пропорційністю ресурсів і потреб його функ-
ціональних комплексів. Водночас стійкість відтво-
рення в продовольчому комплексі має свою специфіку:

• його зв’язок із сільським господарством більш 
тісний, ніж інших підкомплексів агропромислового 
комплексу, оскільки переважна більшість продоволь-
чих товарів виробляється із сільськогосподарської 
сировини;

• продукти харчування мають обмежені строки 
зберігання, тому стабільність забезпечення насе-
лення продовольством багато в чому залежить не 
тільки від кількості виробленої сільськогосподар-
ської продукції, а й від умов зберігання цієї продук-
ції, своєчасної її переробки й реалізації;

• стійкість задоволення потреб населення в про-
дуктах харчування не може бути забезпечена в довго- 
і середньостроковому плані за рахунок резервних 
фондів продовольства, оскільки є багато видів про-
довольчих товарів, що швидко псуються;

• значущість стійкості виробництва продоволь-
ства (економічна, соціальна, політична) вища, ніж 
непродовольчих товарів народного споживання.

Висновки. Дослідження засвідчили, що найго-
стріші кризові ситуації в розвиткові продовольчого 
комплексу відбувалися в Україні не стільки через 
природно-кліматичні причини, що періодично вини-
кають, скільки через соціально-політичні негаразди 
та прорахунки в процесі прийняття управлінських 
рішень. На сьогодні криза в продовольчому комп-
лексі призвела до зниження рівня його стійкості 
і чекати на її подолання найближчим часом поки що 
немає підстав. Процес цей довготерміновий, який 
може бути успішним не за умов «ін’єкцій» у так звані 
«точки зростання», а за умов комплексного всеохо-
плюючого підходу до реформування всієї системи 
виробничих відносин у продовольчому комплексі 
на основі інноваційних підходів. Це вимагає пере-
гляду державної продовольчої політики на загаль-
нодержавному, регіональному та місцевому рівнях, 
особливо у сфері фінансування підприємств про-
довольчого комплексу. При цьому необхідно вра-
ховувати, що продовольчі ресурси формуються не 
тільки за рахунок обсягів вітчизняного виробни-
цтва. Певною мірою стійкість продовольчого комп-
лексу визначається обсягами й надійністю зовніш-
ньоекономічних зв’язків.
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 
господарювання все більшої актуальності набу-
ває питання економіко-правового використання 
об’єктів інтелектуальної власності. Зростанню 
конкурентоспроможності вітчизняних підпри-
ємств сприятиме ефективне використання таких 
об’єктів, що забезпечується їх раціональним 
управлінням. Таким чином, удосконалення мето-
дики й організації оцінки об’єктів права інтелекту-
альної власності у складі нематеріальних активів 
підприємства в сучасних умовах господарювання 
є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями оцінки об’єктів інтелектуальної влас-
ності, формування методичних підходів та методів 
оцінки, можливістю їх практичного застосування 
займалися такі вітчизняні науковці як В.Д. Базиле-
вич, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.В. Вакун, О.В. Захар-
чук, Н.М. Столярчук, М.М. Ксенофонтова, О.О. Хво-
рост, В.В. Ярмош та інші [1; 2; 3; 4; 5; 6].

Враховуючи вагомий внесок зазначених дослід-
ників та цінність отриманих ними результатів, зали-
шається низка невирішених питань, серед яких слід 

відмітити нагальну проблему оцінки сортів рослин 
для наукових селекційних установ.

Мета дослідження. Основною метою даної 
статті є визначення методичних підходів оцінки 
об’єктів інтелектуальної власності для практичного 
використання, що сприятиме достовірному відо-
браженню інформації щодо даної економічної кате-
горії в балансах вітчизняних підприємств та пошук 
напрямків удосконалення механізму оцінки немате-
ріальних активів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних ринкових умовах країни очевидним стає 
той факт, що підвищення конкурентоспроможності 
підприємств великою мірою залежить не тільки від 
використання матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів, а й від нового їх виду – інтелектуальних, 
які є нематеріальними активами. Тому стає пріори-
тетним використання науково-технологічних знань, 
різних видів інновацій як результатів інтелектуаль-
ної діяльності людини.

Як зазначає О.В. Вакун, виокремлення нематері-
альних активів як важливого об’єкта бухгалтерського 
обліку викликає потребу в уточненні проблемних 
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питань оцінки. Особлива їх актуальність для сучасних 
підприємств зумовлюється також потребою забез-
печення відповідними кваліфікованими кадрами, 
які й виступають як джерела генерації нового виду 
ресурсу – нематеріальних активів [3, с. 92].

Як зазначалось вище, вченими було здійснено 
значний внесок у розробку теоретичних проблем 
застосування оцінки в бухгалтерському обліку, однак 
сьогодні залишаються маловивченими та невирі-
шеними питання оцінки нематеріальних активів як 
одного з «нових» об’єктів бухгалтерського обліку. 
Така ситуація зумовлюється, з одного боку, недо-
статнім досвідом використання нематеріальних 
активів у практичній діяльності вітчизняних підпри-
ємств, а з іншого, застосуванням звуженого підходу 

до розуміння сутності нематеріальних активів у бух-
галтерському обліку.

В результаті дослідження можна виділити осно-
вні проблеми вартісного оцінювання об’єктів інте-
лектуальної власності:

• об’єкти інтелектуальної власності нематері-
альні за своєю сутністю, їхню вартість неможливо 
визначити за допомогою традиційного інструмен-
тарію;

• не всі інтелектуальні блага піддаються безпо-
середньому ринковому оцінюванню;

• не існує (не може існувати) єдиної загаль-
ноприйнятої уніфікованої методики оцінювання 
об’єктів інтелектуальної власності у зв’язку з оригі-
нальністю і неповторністю інтелектуальних продук-
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Рис. 1. Послідовність оцінки вартості прав на ОІВ
Джерело: [6, с. 203]

Рис. 2. Схема факторів, що впливають на ціну ОІВ
Джерело: [4, с. 127]
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тів та умов їх використання окремими суб’єктами 
господарювання;

• динаміка вартості інтелектуальної власності 
не завжди підпорядковується певній загальній зако-
номірності, є індивідуальною для кожного конкрет-
ного її об’єкта, оскільки інновації не стільки йдуть 
за ринковою кон’юнктурою, скільки визначають її 
зміни [6, с. 203].

Погоджуємося з М.М. Ксенофонтовою, що оцінка 
нематеріальних активів дозволяє:

• визначити розмір частки при внесенні немате-
ріальних активів як вкладу в статутний фонд підпри-
ємства;

• оцінити вартість нематеріальних активів при 
складанні й реєстрації ліцензійних угод і(або) угод 
купівлі-продажу;

• розрахувати розмір збитків або розмір компен-
сації у разі незаконного використання нематеріаль-
них активів;

• регулювати обсяги амортизаційних відраху-
вань і створювати фонди на придбання нових нема-
теріальних активів;

• збільшити ринкову вартість підприємства;
• оцінити вартість майна підприємства для 

одержання кредиту під заставу прав на ОІВ;
• врахувати вартість нематеріальних активів 

при реорганізації, ліквідації чи банкрутстві підпри-
ємства;

• здійснювати інші дії, передбачені законодав-
ством [6, с. 199].

Оцінювання вартості конкретного об’єкта інте-
лектуальної власності залежить від мети оцінювання 
та врахування переваг, обмежень підходів, що засто-
совуються. Процес оцінки об’єкта інтелектуальної 
власності розпочинається з його ідентифікації, тобто 
встановлення факту його юридичної правомочності 
та правовласника. Наступним кроком є визначення 
мети оцінки. Послідовність всіх етапів оцінки пред-
ставлена на рис. 1.

В.В. Ярмош у своєму дослідженні наводить 
думку, що на оцінку інтелектуальної власності впли-
вають фактори збільшення та зменшення вартості, 
виходячи з яких формується ціна об’єкта для подаль-
шого його використання (рис. 2) [4, с. 127].

За своєю сутністю об’єкти інтелектуальної влас-
ності мають нематеріальну форму, тому їх вартість 
не визначається з використанням традиційних показ-
ників, що застосовуються при здійсненні оцінки 
матеріальних об’єктів. Світовий досвід показує, що 
питання адекватної ціни складне як практично, так 
і теоретично. Ймовірність та суб’єктивність у такій 
оцінці очевидна, що потребує залучення до розра-
хунку вартості інтелектуальних об’єктів більш удо-
сконаленого методичного інструментарію [2, с. 150].

Загальноприйнятими підходами до оцінки 
об’єктів права інтелектуальної власності є визначені 
законодавством – витратний, ринковий (порівняль-
ний), дохідний. Кожен із цих підходів, як правило, 
приводить до отримання різних величин вартості 
оцінюваного об’єкта й дозволяє підкреслити певні 
характеристики оцінюваного об’єкта. Для того, щоб 

зважити переваги і недоліки кожного підходу, вважа-
ємо за необхідне проаналізувати та навести характе-
ристики кожного з підходів [1].

Сутність дохідного підходу полягає в тому, що 
оцінка об’єктів права інтелектуальної власності 
залежить від можливості отримання економічної 
вигоди у майбутніх періодах та її величини. Даний 
підхід застосовується у випадках, коли можливо 
визначити ймовірний дохід, який власник отри-
має від його використанні в майбутньому. Вартість 
об’єкта визначається як поточна вартість очікуваних 
доходів від найбільш ефективного використання 
об’єкта оцінки, включаючи дохід від його можли-
вого перепродажу. При визначені вартості інтелек-
туального продукту за дохідним підходом застосо-
вуються такі методи: метод непрямої капіталізації 
(дисконтування грошового потоку) та метод прямої 
капіталізації доходу. Застосовуючи методичні при-
йоми дохідного підходу оцінювач орієнтується на 
позитивні тенденції, які відбуваються чи можуть 
відбутися в господарській діяльності установи або 
підприємства, що отримує майнове право за ліцен-
зійним договором, у разі використання об’єкта 
інтелектуальної власності. Такими тенденціями є: 
зростання вартості продукції, зростання кількості 
реалізованої готової продукції, збільшення доходів 
підприємства, зменшення обсягу накладних витрат 
у структурі собівартості продукції [5, с. 67].

В основі ринкового (порівняльного) підходу 
покладені принципи ринку, тобто вартість об’єктів 
права інтелектуальної власності порівнюється з ана-
логічним об’єктами. Визначення ринкової вартості 
майнових прав інтелектуальної власності з викорис-
танням порівняльного підходу здійснюється шляхом 
коригування цін продажу (пропонування) подібних 
об’єктів, що склалися внаслідок укладання дого-
ворів, істотні умови яких відповідатимуть умовам, 
що висуваються для визначення ринкової вартості. 
Повноцінне використання ринкового підходу може 
бути лише за наявності в покупця можливості вибору 
ОПІВ з-поміж інших подібних і з такими ж функ-
ціями. Однак, як зазначає Н.М. Столярчук у своїй 
монографії, інноваційна продукція не має аналогів, 
і досить важко знайти подібні продукти, щоб досто-
вірно оцінити ОПІВ інноваційного спрямування, до 
того ж інформація про ОПІВ, що оцінювалися, є кон-
фіденційною [5, с. 68].

Аналізуючи підходи до оцінки інтелектуальної 
власності, можна виділити переваги та недоліки, 
порівнюючи існуючі підходи (табл. 1).

Що стосується бухгалтерського обліку, то пере-
вага надається принципу оцінці за історичною (фак-
тичною) вартістю. Проаналізувавши вищесказане, 
можна зробити висновок, що такому принципу най-
більше відповідають методичні прийоми витратного 
підходу. На думку Н.М. Столярчук, оцінка за даним 
підходом не завищує податкову базу при поста-
новці нематеріальних активів на баланс установи 
та при подальшому продажу інноваційного продукту 
дозволить встановити межу, нижче якої не можна 
його реалізувати на ринку [5]. Однак, оцінювачі при 
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проведенні оцінки інноваційної продукції науково-
дослідних установ його не використовують, так як 
інформація про витрати на її створення відсутня. Для 
його ефективного застосування необхідна детальна 
обліково-аналітична інформація. Якщо розглядати, 
наприклад, сорт рослин як об’єкт інтелектуальної 
власності наукової установи, то на його створення 
йде порядком 10 років і більше. Дані бухгалтерського 
обліку бюджетної установи не містять детальної ана-
літичної інформації про витрати за кожним сортом 
рослин окремо. Проблемою вітчизняних наукових 
установ є те, що витрати на дослідження та розробки 
на підприємствах обліковуються загальною сумою 
без розподілу по культурам, які одночасно перебу-
вають на випробовуванні. При визначенні вартості 
сортів рослин розрахувати первісну вартість вихо-
дячи з суми фактичних витрат практично немож-
ливо. Тому нагальною є проблема вдосконалення 
системи бухгалтерського обліку в частині розробці 
аналітичних рахунків, первинних та зведених доку-
ментів, статей витрат.

Оцінка вартості прав на кожен об’єкт інтелек-
туальної продукції у конкретному випадку їхнього 
використання є досить складною процедурою 
й у кожному випадку вимагає унікального рішення. 
Розглянемо пропозиції О.О. Хвороста щодо застосу-
вання трьох підходів до оцінки інтелектуальної влас-
ності в залежності від конкретного виду інтелекту-
ального продукту (табл. 2).

Багато авторів зазначають, що для отримання мак-
симально об’єктивної вартості об’єктів інтелектуаль-
ної вартості необхідне застосування комплексного 
уніфікованого підходу. З нашої точку зору, такий під-
хід до оцінки нераціональний. Слід відмітите те, що 
кожен із об’єктів інтелектуальної власності унікаль-
ний, неповторний, тому використання одного комп-
лексного підходу неможливо одночасно застосувати 
як для визначення вартості сортів рослин, так і для 
вартості товарного знаку чи комп’ютерної програми.

Об’єкт інтелектуальної власності як і звичай-
ний товар має свій життєвий цикл. Відповідно до 
кожного етапу життєвого циклу інноваційного про-

Таблиця 1
Переваги та обмеження існуючих підходів до оцінювання вартості об’єктів  
права інтелектуальної власності 

Підходи Переваги Обмеження
Витратний – сукупність методів 
оцінювання, що ґрунтуються на 
врахуванні витрат на відтворення 
первинної вартості  об’єктів 
інтелектуальної власності у складі 
нематеріальних активів підприєм-
ства з урахуванням їх подальшого 
поліпшення або заміни

– використання первинної бухгал-
терської документації;
– об’єктивне оцінювання витрат;
– велика точність визначення ціни 

– не враховує низку важливих чин-
ників (прибуток від комерціалізації, 
інвестиційні ризики, потенціал 
зростання доходу тощо);
– здійснені витрати не завжди точно 
співвідносяться з успіхом на ринку 

Порівняльний – сукупність 
методів оцінювання, заснованих 
на визначенні вартості об’єктів 
інтелектуальної власності шляхом 
порівняння з вартістю їх аналогів, 
стосовно до яких є інформація про 
ціни та умови угод 

– базується на реальній кон’юнктурі 
ринку;
– відображає наявну на даний 
момент практику відносин покупців 
та продавців 

– складність в отриманні вихідних 
даних, відсутність доступу до необ-
хідної інформації;
– необхідність внесення поправок з 
урахуванням існуючих тенденцій;
– неврахування майбутніх вигід 

Прибутковий – сукупність методів 
оцінювання, заснованих на враху-
ванні майбутніх доходів, пов’язаних 
з їх використанням 

– враховує очікування та майбутні 
вигоди;
– враховує внесок інтелектуальної 
власності в капітал підприємства як 
актив бізнесу 

– складність прогнозування майбут-
ніх вигід;
– суб’єктивізм 

Джерело: складено автором на основі [6]

Таблиця 2
Порівняльна ефективність підходів до оцінювання об’єктів інтелектуальної власності  
та нематеріальних активів 

Інтелектуальна власність та 
нематеріальні активи Основний підхід Другорядний підхід Неефективний підхід

Патенти і технології Дохідний Ринковий Витратний
Товарні знаки та бренди Дохідний Ринковий Витратний

Авторські права Дохідний Ринковий Витратний
Програмне забезпечення Витратний Ринковий Дохідний

Програмні продукти Дохідний Ринковий Витратний
Франчайзингові права Дохідний Ринковий Витратний

Навчений персонал Витратний Дохідний Ринковий
Корпоративна практика та методика Витратний Дохідний Ринковий

Джерело: [7]
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дукту повинні застосовуватися ті чи інші підходи 
до його оцінки. Розглянемо детально взаємозв’язок 
стадій життєвого циклу ОПІВ та підходів до його 
оцінки (рис. 3).

На ранніх етапах життєвого циклу товару (роз-
робка та початок комерціалізації) більш придат-
ним є витратний підхід до оцінювання об’єктів 
інтелектуальної власності. У цьому випадку ціна 
інтелектуальної власності може включати собівар-
тість розробки і прибуток розробників. Починаючи 
з моменту отримання перших прибутків від продажу 
запатентованого продукту, коли підприємство заці-
кавлене в монопольному використанні своєї інте-
лектуальної власності, її оцінювання доцільно здій-
снювати на основі прибуткового (дохідного) підходу, 
який уможливлює врахування вартості додаткових 
активів, інвестиційних ризиків та розмірів ринку. 
На стадії насичення ринку доцільно використову-
вати «швидкі» методи оцінювання роялті, пов’язані 
з визначенням суми ліцензійних платежів як фіксо-
ваної частки доходів ліцензіата. Це зумовлюється 
зацікавленістю компанії в отриманні додаткового 
прибутку від продажу ліцензій або її прагненням до 
стандартизації продукції, пов’язаної з оцінюванням 
патентних прав на основі ліцензійних платежів за 
право використовувати цю інтелектуальну власність. 
На стадії, коли ще не вичерпався термін дії охорон-
них документів, однак інтелектуальна власність 
перестала приносити прибуток і не використову-
ється для комерційних цілей, з метою продажу заці-
кавленим покупцям її доцільно оцінювати на основі 
порівняльного підходу, оскільки для відтворення 
об’єкта оцінювання зацікавлена в ньому компанія 
витратила б суму, аналогічну витраченій власником.

К. Ковтуненко наводить у своєму досліджені те, 
що традиційні методи в Україні дозволяють оцінити 

приблизно 15-20% реальної вартості інтелектуаль-
них активів, оскільки лише частина інтелектуаль-
ної власності ідентифікується, тобто вимірюється 
та враховується в бухгалтерському обліку, тоді 
як більшість з них залишаються поза його компе-
тенцією, не дозволяють враховувати фактори, що 
пов’язані з використанням інтелектуальних ресур-
сів та сприяють постійній оптимізації виробництва, 
покращенню якості продукції, технологічному онов-
ленню, інноваційній спрямованості економічних 
процесів [8, с. 272].

Таким чином, на сучасному етапі розвитку під-
приємств і наукових установ великого значення 
набувають об’єкти інтелектуальної власності, які 
виступають у формі нематеріальних активів. Оціню-
вання таких об’єктів обліку, особливо у фінансовому 
вимірі, дає змогу підприємству отримати додаткові 
джерела доходу, підвищити конкурентоспромож-
ність та інвестиційну привабливість. Інформація про 
вартість інтелектуального продукту має велике зна-
чення для прийняття управлінських рішень на всіх 
етапах його життєвого циклу.

Висновки і пропозиції. З проведеного дослі-
дження можна зробити висновок, що інтелектуальна 
власність – це особливий вид власності й питання 
оцінки таких об’єктів стає на сьогодні нагальною 
потребою для підприємств. Для оцінки таких акти-
вів неможливо використати традиційні підходи. До 
того ж, як зазначалось у дослідженні, нереально 
розробити універсальну методику оцінки нематері-
альних активів. Це пов’язано насамперед з тим, що 
ці активи неоднорідні за своїм складом, характером 
використання чи експлуатації у процесі виробни-
цтва та мають різний ступінь впливу на фінансовий 
стан та результати господарської діяльності під-
приємства. Також слід відмітити, що в майновому 
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Рис. 3. Доцільність застосування методів оцінювання  
на стадіях життєвого циклу інноваційного продукту
Джерело: [6, с. 213]
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комплексі підприємств та наукових установ значно 
зростає частка інтелектуальної власності. Акту-
альності на сьогодні набуває розробка методики 
та організація оцінки таких активів. За відсутністю 
механізму оцінки об’єктів права інтелектуальної 
власності більшість підприємств не в змозі адек-
ватно оцінити свої нематеріальні активи, що пере-
шкоджає отриманню підприємством додаткових 
конкурентних переваг.

Таким чином, проведене дослідження дає змогу 
зробити висновок, що зараз існує нагальна необхід-

ність створення в Україні методичних рекомендацій 
щодо обчислення вартості об’єктів інтелектуальної 
власності залежно від їхнього виду у складі немате-
ріальних активів. Разом з тим ефективне викорис-
тання таких рекомендацій стане можливим лише за 
умови державного регулювання цих питань в Укра-
їні і, зокрема, законодавчої бази, яка має бути набли-
жена до міжнародних вимог, існування розвиненої 
інфраструктури послуг з оцінки об’єктів інтелекту-
альної власності та спеціальної підготовки кваліфі-
кованих оцінювачів.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ ПРАВА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Чугрий Н.А.
старший научный сотрудник сектора маркетинга
и экономических исследований
Донецкой государственной сельскохозяйственной опытной станции
Национальной академии аграрных наук Украины

В статье определены основные направления и проблемные аспекты оценки интеллектуальной собственности. 
Исследованы основные методические подходы к оценке интеллектуальных активов. Проанализирована целе-
сообразность применения методов оценки в зависимости от жизненного цикла инновационного продукта. 
Обоснована необходимость совершенствования методических подходов и методов.
Ключевые слова: нематериальные активы, объекты права интеллектуальной собственности, оценка, методи-
ческий подход, жизненный цикл интеллектуальной собственности.

METHODICAL APPROACHES TO EVALUATION OF OBJECTS  
OF THE RIGHT OF INTELLECTUAL PROPERTY

Chugrii N.A.
Senior Research of Marketing and Economics Sector
Donetsk State Agricultural Research
Experimental Station of NAAS of Ukraine

The article defines the main directions and problem aspects of the evaluation of intellectual property. The basic 
methodical approaches to the estimation of intellectual assets are investigated. The expediency of application 
of estimation methods depending on the life cycle of the innovative product has been analyzed. The necessity 
of improvement of methodical approaches and methods is substantiated.
Keywords: intangible assets, objects of intellectual property rights, estimation, methodical approach, life cycle 
of intellectual property.
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У статті розглянуті питання управління фінансовими ресурсами підприємства як одного з найваж-
ливіших чинників, які визначають ефективність діяльності підприємства в ринковому середовищі, 
його фінансову стабільність та конкурентоспроможність. Особливої нагальності цей чинник набуває 
в умовах ринкових перетворень національної економіки України, оскільки характер діяльності під-
приємств на даний час визначає їх конкурентні якості не лише на вітчизняному ринку, але й на між-
народному. Ключові слова: власні фінансові ресурси, позикові фінансові ресурси, грошові фонди, 
статутний капітал, фінансовий стан, прибуток, рентабельність.

Постановка проблеми. Сучасна економічна 
ситуація вимагає від підприємства досягнення най-
кращих результатів діяльності в умовах обмежених 
фінансових ресурсів. Це потребує вирішення питань 
щодо розробки раціональної фінансової стратегії, 
забезпечення ефективного управління активами, 
пошуку адекватних джерел фінансування тощо.

Мета даного дослідження полягає у вивчення 
особливостей формування та використання фінансо-
вих ресурсів підприємства, а також визначення шля-
хів підвищення ефективності управління ними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок у розвиток теорії управління фінан-
совими ресурсами зробили як вітчизняні, так 
і зарубіжні вчені, а саме: Р. М. Азаренкова, О. М. Бан-
дурка, М. Білик, Т. В. Безбородова, М. М. Бердар, 
Е. Бригхем, Н. М. Внукова, В. Т. Доля, С. М. Дячек, 
І. В. Зятковський, Г. О. Крамаренко, Д. О. Матвій-
чук, А. С. Меглаперидзе, О. Мельник, Є. В. Мних, 
В. Л. Плескач та ін.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Не дивлячись на значне число науко-
вих праць, досліджень і публікацій, недостатньо 
широко освітлені питання, пов’язані з управлінням 
та формуванням використання фінансових ресурсів 
підприємства.

Викладення основного матеріалу. У сучас-
них умовах функціонування економіки України 
розвиток вітчизняного бізнесу набуває особливої 
динамічності. Вона пояснюється наявністю досить 
жорсткої конкуренції як із боку українських, так 
і зарубіжних компаній, підвищенням вимог спо-
живачів до товарів і послуг, що пропонуються на 
ринку. З іншого боку, підприємство є також спожи-
вачем різного роду ресурсів.

У процесі своєї господарської діяльності підпри-
ємство стикається з багатьма контрагентами (креди-

торами, дебіторами). Тому, аби посісти своє місце на 
ринку й успішно працювати, воно має враховувати 
багато чинників, що впливають на його діяльність, 
вміти вдало планувати й прогнозувати свою діяль-
ність. Звичайно, досить важливе значення має про-
фесійна робота маркетингової служби підприємства. 
Однак, на сучасному етапі розвитку більш вагомого 
значення набуває саме використання фінансової 
системи підприємства, оскільки фінансові ресурси 
є базисним ресурсом, без якого неможливе функці-
онування й розвиток підприємства [6].

Рух коштів, його швидкість і масштаби визнача-
ють працездатність фінансової системи підприєм-
ства. З руху коштів розпочинається і ним же завер-
шується грошовий кругообіг підприємства, оборот 
усього капіталу. Саме тому рух коштів, грошовий 
обіг на підприємстві є основною ланкою в процесі 
обороту капіталу.

Фінансові ресурси формуються ще до початку 
діяльності підприємства в процесі утворення ста-
тутного капіталу. Далі ці кошти інвестуються для 
забезпечення виробничо-господарської діяльності, 
розширення й розвитку виробництва. Саме так під-
приємство отримує можливість займатися виробни-
цтвом і збутом продукції, одержувати доходи [5].

У процесі реалізації продукції (робіт, послуг) 
на рахунки підприємств постійно надходять кошти 
у вигляді виручки від реалізації. Грошові ресурси 
надходять також від фінансово-інвестиційної діяль-
ності підприємств: від акцій, облігацій та інших 
видів цінних паперів; від вкладання коштів на депо-
зитні рахунки; від здавання майна в оренду. Частина 
грошових надходжень, що залишилася після від-
рахувань до бюджету акцизного податку, податку 
на додану вартість, мита, спрямовується на замі-
щення коштів, авансованих в оборотні та основні 
засоби, на виконання фінансових зобов’язань перед 
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бюджетом, позабюджетними фондами, банками, 
страховими організаціями та іншими суб’єктами 
господарювання. Частина грошових надходжень, 
яка залишилася, формує валовий і чистий дохід, 
прибуток підприємства.

Важливою особливістю фінансової системи під-
приємства є формування й використання різноманіт-
них грошових фондів. Грошові фонди є частиною 
коштів, які мають цільове спрямування. Через них 
здійснюється забезпечення господарської діяльності 
необхідними грошовими ресурсами, а також роз-
ширеного виробництва: фінансування науково-тех-
нічного прогресу; опанування і впровадження нової 
техніки; економічне стимулювання; розрахунки 
з бюджетом, банками. До таких фондів належать: 
статутний капітал, фонд оплати праці, амортизацій-
ний (на державних підприємствах), розвитку вироб-
ництва, соціального призначення, резервний капітал 
тощо. При організації діяльності підприємства воно 
повинно мати статутний капітал, за рахунок якого 
формуються основні засоби й обігові кошти [1].

Формування статутного капіталу, його ефективне 
використання, управління ним – одне з головних 
завдань фінансової служби підприємства. Статут-
ний капітал змінюється підприємством зазвичай 
за результатами роботи за рік після внесення змін 
в установчі документи. Збільшити (зменшити) ста-
тутний капітал можна за рахунок випуску в обіг 
додаткових акцій (або вилучення з обігу якоїсь їх 
кількості), а також шляхом збільшення (зменшення) 
номіналу старих акцій.

Підприємства використовують кошти не 
лише у фондовій формі. Так, використання під-
приємством коштів для виконання фінансових 
зобов’язань перед бюджетом і позабюджетними 
фондами, банками, страховими організаціями здій-
снюється в нефондовій формі. У нефондовій формі 
підприємства також одержують дотації та субсидії, 
спонсорські внески [3].

І, нарешті, прибуток – форма прирощених 
ресурсів. Щоправда, це лише потенційний ресурс, 
оскільки прибуток можна використати як для збіль-
шення фінансових ресурсів (капіталізація прибутку), 
так і на поточні потреби.

Як було визначено, виробнича і фінансова діяль-
ність підприємства починається із формування 
фінансових ресурсів, які мають створити переду-
мови для стабільного процесу виробництва та його 
постійного зростання. Саме це забезпечує конкурен-
тоспроможність фірми на ринку, адже врешті-решт 
виграє той, хто вміє з найменшими витратами залу-
чати найбільші фінансові ресурси. Саме з огляду 
на це і потрібно розглядати питання раціонального 
розміщення фінансових ресурсів. Вони можуть кон-
центруватися як безпосередньо на підприємствах, 
так і в комерційних банках, інвестиційних фондах 
та в інших суб’єктів фінансового ринку.

Діяльність підприємства в умовах ринкової еко-
номіки (будь-якої форми власності, організаційно-
правового статусу і галузевої спрямованості) безпо-
середньо залежить від фінансового капіталу, обсяг 

і структура якого визначаються рядом факторів. 
Головні серед них такі:

– теоретична і практична можливості залучення 
додаткових фінансових ресурсів із різних джерел;

– форми власності та організаційно-правові 
форми підприємництва;

– стратегічні цілі й поточні завдання підприєм-
ницької діяльності;

– новостворене або чинне підприємство;
– вартість фінансових ресурсів на ринку капіталів;
– структура фінансового капіталу, що форму-

ється;
– загальноекономічна і політична ситуація в країні;
– рівень загального керівництва підприємством.
В умовах ринкової економіки для підприємств 

усіх форм власності й організаційно-правового ста-
тусу основними джерелами формування і викорис-
тання фінансового капіталу можуть бути як власні 
фінансові ресурси так і позикові. Структура капіталу 
підприємства відображає співвідношення між різ-
ними джерелами капіталу (власним і позиковим), 
що використовується для довгострокового фінансу-
вання діяльності підприємства.

Утворення власного фінансового капіталу може 
відбуватися за рахунок зовнішніх і внутрішніх дже-
рел власних коштів.

До зовнішніх джерел формування та викорис-
тання власного фінансового капіталу належать:

а) кошти, що формуються як за рахунок особис-
тих внесків, так і за рахунок можливостей фінансо-
вого ринку;

б) кошти, що формуються у порядку розподілу 
та перерозподілу фінансових ресурсів у масштабах 
економічної системи держави.

Зовнішні джерела формування власного фінан-
сового капіталу дають змогу новостворюваним під-
приємствам формувати свій початковий фінансовий 
капітал, а чинним суб’єктам господарювання – збіль-
шувати розміри й удосконалювати його структуру.

У ринковій економіці найбільше значення мають 
джерела фінансових ресурсів, що мобілізуються за 
рахунок можливостей фінансового ринку.

До внутрішніх джерел формування та викорис-
тання фінансового капіталу належать фінансові 
ресурси, які формуються в процесі виробничо-
фінансової діяльності підприємства.

Внутрішні джерела власних фінансових ресур-
сів мають велике значення для створення фінансо-
вого капіталу підприємства. Ними забезпечуються 
розширене відтворення і фінансова стабільність 
суб’єктів господарювання.

У процесі фінансової діяльності підприємства 
усіх форм власності використовують різні джерела 
фінансових ресурсів для формування сукупного 
фінансового капіталу, однак більшість підприємств 
віддає перевагу власним джерелам фінансових 
ресурсів і незначною мірою позиковим коштам.

Із метою забезпечення ефективнішого форму-
вання фінансового капіталу необхідно, щоб підпри-
ємства усіх форм власності й організаційно-пра-
вового статусу використовували не тільки власні 
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фінансові ресурси, а й кошти фінансового ринку. 
Проте для цього держава повинна створити сприят-
ливі економічні умови і нормативно-правову базу, 
щоб ресурси фінансового ринку були доступні під-
приємствам усіх форм власності і галузей народ-
ного господарства.

Аналіз фінансового стану підприємства за  
2014-2016 роки почнемо з аналізу активів підприєм-
ства. В активі відображаються вартість майна і бор-
гових прав, якими розпоряджається і які контролює 
підприємство.

Активи підприємства складаються із необо-
ротних та оборотних засобів. В процесі господар-
ської діяльності вони повинні приносити дохід 
у вигляді прибутку або іншої економічної вигоди. 
Актив балансу містить інформацію на певну дату 
про склад та розміщення наявних в розпорядженні 
фірми контрольованих коштів, одержаних в резуль-
таті попередньої діяльності і які повинні стати дже-
рело майбутніх надходжень фірми. Проведений 
аналіз показав, що на кінець 2014 року капітал під-
приємства в цілому збільшився на 1118,90 тис. грн. 
і становить 5331,20 тис. грн. Ця зміна на 100,3% 
(1122,00:1118,90×100) зумовлена збільшенням обо-
ротних (мобільних) коштів. Це збільшення склалося 
переважно за рахунок зросту дебіторської заборгова-
ності за товари, роботи, послуги – на 81,8%. Частка 
необоротних активів навпаки зменшилася на 0,4% 
(-4,70:1118,90×100). Наприкінці року питома вага 
основних засобів та інших необоротних активів 
у майні підприємства зменшилася на 4,08% і стано-
вить 14,95% (796,8 тис. грн.), питома вага оборотних 
активів збільшилася на 4,06% і становить 85,02% 
або 4532,4 тис. грн.

У 2015 році активи підприємства змінилися 
наступним чином: за рік капітал збільшився на 
645,3 тис. грн. і становить 5976,5 тис. грн. Це зумов-
лено тим, що на 72% (464,7:645,3×100) збільшилися 
оборотні кошти та на 24,7% (159,3:645,3×100) – нео-
боротні активи. Станом на 1.01.2016 року питома 
вага основних засобів та інших необоротних активів 
у майні підприємства збільшилася на 1,05% і стано-
вить 16% або 956,1 тис. грн., а питома вага оборот-
них активів зменшилася на 1,41% і становить 83,61% 
або 4997,1 тис. грн.

Також необхідно звернути увагу на такий пози-
тивний факт, як збільшення такого абсолютно лік-
відного активу, як грошові кошти – на 383,7 тис. грн. 
і становить на кінець 440,1 тис. грн. Ще одним 
позитивним моментом є зменшення на кінець року 
дебіторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги – на 4,86% та дебіторської заборгованості за 
розрахунками та іншими – на 0,8%.

У пасиві балансу – джерела утворення госпо-
дарських засобів: власний капітал, зобов’язання за 
позиками і кредиторською заборгованістю.

Пасив балансу дає вартісну оцінку активів, тобто 
коштів фірми на певну дату за джерелами їх форму-
вання, цільовому призначенні, термінам погашення. 
Кожному виду джерел засобів відповідає окрема 
стаття пасиву. Групування статей пасиву в балансі 

фірми може бути різним в залежності від тих прин-
ципів, що застосовуються. Так, при розмежуванні 
статей пасиву за принципом джерел формування 
та приналежністю коштів, які використовує фірма, 
в пасиві виділяють два розділи: позичений капітал 
та власний капітал.

За даними проведеного аналізу видно, що 
збільшення майна підприємства у 2014 році на 
1118,9 тис. грн. було забезпечене зростанням влас-
них коштів на 15,4%, а на 84,6% покривалося збіль-
шенням залучених коштів. Питома вага власних 
коштів зменшилася на 7,36% і становить 43,13%, 
а питома вага залучених коштів збільшилася на 
56,87% (в основному це збільшення зумовлено тим, 
що підприємство отримало довгостроковий банків-
ський кредит у розмірі 1000 тис. грн.). Частка майна, 
що покривається за рахунок власних коштів, змен-
шилася зі 50,49% до 43,13%, або на 7,36%.

У цілому на кінець року співвідношення пито-
мої ваги власного та залученого капіталу стано-
вить – 43,13% (2299,3 тис. грн.) проти 56,87% 
(946,2 тис. грн.), що вказує на не оптимальність 
структури капіталу підприємства, тому що це загро-
жує підприємству втратою самостійності. Опти-
мальна структура капіталу, яку рекомендовано для 
підприємств, це співвідношення власного та залуче-
ного капіталів у рівних пропорціях – 50% на 50%.

Висновки. Фінансові ресурси займають осо-
бливе місце в економічних відносинах. Їхня специ-
фіка виявляється в тому, що вони завжди виступа-
ють у грошовій формі, мають розподільний характер 
і відбивають формування і використання різноманіт-
них видів прибутків і нагромаджень суб’єктів госпо-
дарської діяльності сфери матеріального виробни-
цтва, держави й учасників невиробничої сфери.

Організація господарської діяльності вимагає від-
повідного фінансового забезпечення, тобто початко-
вого капіталу, що утворюється з внесків засновників 
підприємства і приймає форму статутного капіталу. 
Це найважливіше джерело формування майна будь-
якого підприємства. Конкретні засоби утворення 
статутного капіталу залежать від організаційно-пра-
вової форми підприємства.

Для розв’язання проблем формування і викорис-
тання фінансових ресурсів підприємств потрібна 
виважена, довгострокова політика держави щодо 
розвитку підприємництва та його ролі у піднесенні 
національної економіки, яка б спиралася на інтер-
еси основних суб’єктів підприємницької діяльності, 
відповідала потребам основної частини населення 
і відображала реальний стан у розв’язанні соці-
ально-економічних проблем у країні.

Оцінювання фінансового стану підприємства ста-
новить інтерес для широкого кола суб’єктів ринку. 
Фінансовий стан підприємства – це комплексне 
поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів 
системи фінансових відносин підприємства, визна-
чається сукупністю виробничо-господарських фак-
торів і характеризується системою показників, що 
відображають наявність, розміщення і використання 
фінансових ресурсів.
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В статье рассмотрены вопросы управления финансовыми ресурсами предприятия как одного из наибо-
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У статті розглянуто сутність ліквідності та платоспроможності. Систематизовано методичні під-
ходи до оцінки платоспроможності підприємств в залежності від інформаційного забезпечення 
та періоду аналітичного дослідження. Узагальнено складові аналізу платоспроможності, наведені 
в наукових працях та методичних роботах вітчизняних вчених. Наведено характеристику показ-
ників ліквідності та платоспроможності, які набули найбільш широкого використання в процесі 
оцінки фінансового стану підприємства та узагальнено різні погляди вчених на визначення норма-
тивних значень цих показників.
Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, методичні підходи, оцінка, грошові кошти, 
зобов’язання.

Постановка проблеми. В умовах посилення кон-
куренції між підприємствами все більшого значення 
набувають практичні підходи до аналізу показників 
ліквідності й платоспроможності. В сучасних умо-
вах господарювання підприємство має підвищувати 
ефективність виробництва, конкурентоспромож-
ність продукції на основі ефективних форм госпо-
дарювання та управління виробництвом, активізації 
підприємництва тощо. Саме тому аналіз показни-
ків ліквідності й платоспроможності підприємства 
є однією з головних умов його успішного розвитку.

Мета даного дослідження полягає у розкритті 
теоретичних основ та методичних аспектів управ-
ління й оцінювання показників ліквідності й плато-
спроможності підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок у розвиток дослідження питань аналізу 
показників ліквідності й платоспроможності ство-
рено завдяки зусиллям вчених О. Я. Базілінської, 
О. Г. Білої, О. І. Гончар, В. М. Івахненко, О. Ю. Мірош-
ник, Є. В. Мниха, О. О. Орлова, Т. С. Пічугіної, 
Є. Г. Рясних, Г. В. Савицької, Н. А. Хрущ, А. В. Череп, 
С. В. Шубіної та ін.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Не дивлячись на значне число науко-
вих праць, досліджень і публікацій, недостатньо 
широко освітлені питання, пов’язані з особливос-
тями аналізу показників ліквідності й платоспро-
можності, адже в багатьох випадках розглядаються 
питання взагалі, без урахування особливостей діяль-
ності підприємств галузей економіки.

Викладення основного матеріалу. В основі 
дослідження динамічної платоспроможності роз-
глядають аналіз грошового обороту підприємства, 
тобто визначення та порівняння обсягів вхідного 

і вихідного грошових потоків підприємства протягом 
певного періоду часу. За періодом оцінки в науковій 
літературі виділено поточну (фактичну) та перспек-
тивну платоспроможність: Поточна (фактична) пла-
тоспроможність визначає наявність у підприємства 
грошових коштів та їх еквівалентів для виконання 
розрахунків за поточною кредиторською заборгова-
ністю на певну дату або впродовж періоду оцінки. 
Перспективна платоспроможність характеризує 
здатність підприємства здійснювати виконання пла-
тіжних зобов’язань у майбутньому періоді.

Провідними характеристиками фінансового 
стану підприємства є ліквідність та платоспро-
можність. У вітчизняних та іноземних публікаціях 
існують різноманітні підходи до визначення еконо-
мічного змісту поняття «ліквідність» та «платоспро-
можність». Аналізуючи трактування, які наводять 
учені можна дійти висновку, що в багатьох публіка-
ціях не виділено різниці між цими поняттями, від-
повідно визначення практично однакові, що залишає 
питання сутності платоспроможності й ліквідності 
актуальним. Слід зазначити, що більшість економіс-
тів дають визначення платоспроможності як здат-
ності своєчасно і повністю виконувати свої платіжні 
зобов’язання, що випливають із торгових, кредитних 
та інших операцій грошового характеру. Такі вчені, 
як І. О. Ахновська, А. Л. Тофан розглядають плато-
спроможність, як «достатність ліквідних активів для 
погашення в будь-який момент усіх своїх коротко-
термінових зобов’язань перед кредиторами» [1]. 
Помітно, що автори наголошують на ролі ліквідності 
для швидкого погашення короткотермінових креди-
тів і необхідність підтримання достатнього її рівня. 
Н. О. Власова розглядає платоспроможність з огляду 
оптимального управління грошовими потоками, від-
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значаючи, що «платоспроможність – це можливість 
підприємства своєчасно розраховуватися по своїх 
поточних фінансових зобов’язаннях за рахунок 
оборотних активів різного рівня ліквідності» [2]. 
У своїх працях О. О. Дробишева зазначає, що «пла-
тоспроможність – можливість своєчасно погасити 
свої платіжні зобов’язання наявними грошовими 
ресурсами» [3]. Тобто автор зосереджується на сво-
єчасності погашення зобов’язань, також має на увазі 
повноту, достатність коштів у платника, але наголо-
шує на платежах наявними засобами, що, на наш 
погляд, не зовсім виправдано. Варто доповнити, що 
платити по зобов’язаннях можна й у безготівковій 
формі, а також із використанням різних фінансових 
інструментів. Ю. М. Тютюнник вважає платоспро-
можність підприємства як найважливіший показник, 
який характеризує фінансовий стан підприємства 
[4]. Оцінювання платоспроможності проводиться 
на характеристиках ліквідності активів, що означає 
можливість перетворення активів у грошові кошти. 
При визначенні поняття платоспроможності ото-
тожнюють з її показниками, цей підхід призводить 
до спотворення суті платоспроможності. Тим не 
менш, ми вважаємо, що поняття ліквідності й плато-
спроможності відрізняються, хоча взаємопов’язані. 
Платоспроможність – визначений фінансовий стан 
підприємства, при якому воно вільно, повністю від-
повідає за своїми зобов’язаннями і таким чином 
здійснює повсякденну діяльність.

Більшість науковців аналіз платоспроможності 
підприємства здійснюють з використанням віднос-
них показників ліквідності: коефіцієнта абсолют-
ної ліквідності; коефіцієнта проміжної ліквідності 
та коефіцієнта загальної ліквідності. Коефіцієнт 
абсолютної ліквідності характеризує частку корот-
кострокової заборгованості, яку може погасити під-
приємство [5], а також є свідченням достатності гро-
шових коштів для негайного покриття зобов’язань 
[6]. Нормативне значення цього показника здебіль-
шого приймається не нижче 0,2. В умовах кризового 
стану економіки значення коефіцієнта абсолютної 
ліквідності більшості підприємств є значно нижчим 
допустимих меж, тому прийняте нормативне зна-
чення даного показника доцільно використовувати 
в умовах стабільного розвитку підприємств.

Проведений аналіз дозволив сформувати таке 
уточнене та доповнене визначення досліджуваного 
поняття: платоспроможність підприємства – здат-
ність у повному обсязі й у визначений термін роз-
рахуватися за своїми зобов’язаннями за допомогою 
грошових ресурсів та інших активів і спроможність 
здійснювати безперервну фінансово-господарську 
діяльність. В дослідженні представлено загальний 
огляд нормативних та авторських підходів щодо 
методики аналізу платоспроможності підприєм-
ства. На основі їх узагальнення запропоновано роз-
ширену систему показників оцінки платоспромож-
ності підприємства, яка дозволяє, на нашу думку, 
здійснити розгорнутий аналіз платоспроможності 
підприємства, виявляти причини її зміни в часі, 
своєчасно вжити відповідні заходи для покращення 

фінансового стану. Виходячи з проведеного дослі-
дження можна зробити наступні висновки, що для 
успішного стратегічного управління платоспромож-
ністю підприємства необхідно завчасно передбачати 
пріоритети його розвитку, відслідковувати грошові 
потоки, раціонально управляти дебіторською і кре-
диторською заборгованістю підприємства. Підпри-
ємство повинно суворо слідкувати за строками 
погашення дебіторської заборгованості, не допус-
кати її прострочення застосовуючи до порушників 
фінансові санкції; визначити для себе найоптималь-
нішу політику кредитування покупців та залучення 
товарних кредитів, розробляти власну і на її основі 
вибудовувати методологію й процедуру діяльності, 
формувати на перспективу політику фінансування 
активів підприємства. Крім радикальних напрямів 
підвищення рівня платоспроможності підприємства 
потрібно проводити пошук внутрішніх резервів по 
збільшенню прибутковості діяльності і досягненню 
беззбиткової роботи за рахунок більш повного вико-
ристання виробничої потужності підприємства, під-
вищення якості і конкурентоздатності товарів, зни-
ження їх собівартості, раціонального використання 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, ско-
рочення непродуктивних витрат і втрат. Дані обста-
вини визначають актуальність завдання стосовно 
вдосконалення усієї системи аналізу платоспро-
можності підприємства. Можна сказати, що плато-
спроможність підприємства – це не лише показник. 
Доказом цього може стати той факт, що значення 
показника вказує на стан платоспроможності під-
приємства на певну дату розрахунку, тобто для нього 
характерна одномоментність, і це значення залежить 
від об’єктивно зумовлених змін, пов’язаних із надхо-
дженням та сплатою коштів. В процесі дослідження 
ми з’ясували, що аналіз платоспроможності підпри-
ємства можна визначити різними підходами: – наяв-
ністю власних обігових коштів та здатністю покри-
вати збитки; – здатністю підприємства виконувати 
свої зобов’язання; – платоспроможність предста-
вити як важливий показник фінансової стійкості. 
На основі проведеного аналізу платоспроможності 
підприємства бачимо, що основні критерії, на які 
направлена діяльність аналітиків, це склад дебітор-
ської та кредиторської заборгованості, забезпече-
ність власними оборотними коштами, незалежність 
від зовнішніх джерел фінансування. Проаналізу-
вавши баланс підприємства можна відмітити, що 
оборотні активи у 2016 році мали тенденцію до 
збільшення, у порівнянні з 2014 роком, вони зросли 
на 143,0 тис грн., але їх питома вага осталася незмін-
ною. Треба відмітити позитивну тенденцію щодо 
зменшення дебіторської заборгованості. В 2015 році 
вона зменшилася на 240,0 тис. грн. у порівнянні 
з 2014 роком, а в 2016 на 45000,00 грн. у порів-
нянні з 2015 роком. Це вказує на покращення роз-
рахунків покупців із підприємством. В 2016 році її 
питома вага в активах підприємства склала 4,8%, 
що на 12,7% менше у порівнянні з 2014 роком. 
Але досить помітно зменшилися залишки грошо-
вих коштів на рахунках підприємства. В 2016 році 
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вони склали 1,0 тис. грн., що на 31,8 тис. грн. менше 
у порівнянні з 2014 роком. Здійснивши аналіз паси-
вів, можна відмітити, що в 2016 році власний капітал 
збільшився на 304,0 тис. грн., або на 11,2% в порів-
нянні з 2014 роком. Ці зміни відбулися за раху-
нок збільшення нерозподіленого прибутку. Частка 
власного капіталу у структурі пасивів балансу 
в 2016 р. в порівнянні з 2014 р. збільшилася на 5,2% 
з 79,4 в 2014 році до 84,6% у 2016 році. Власний 
капітал займає найбільшу питому вагу в пасиві під-
приємства (80%). Тобто це говорить, що коефіцієнт 
автономії підприємства є більшим за нормативне зна-
чення, яке складає 0,5, що свідчить про можливість 
покривати свої зобов’язання лише за рахунок влас-
них коштів. За весь період, що аналізується поточні 
зобов’язання склали від 20,6% у 2014 році до 15,4% 
у 2016 році. В 2016 році в порівнянні з 2014 роком 
поточні зобов’язання зменшилися на 5,2%, а їх 
частка є досить незначною. Зокрема це відбулося 
за рахунок погашення короткострокових кредитів 
банку, що говорить про кредитоспроможність під-
приємства. В результаті проведеного дослідження 
можемо сформулювати наступні рекомендації щодо 
вдосконалення управління платоспроможністю під-
приємства: – підприємству потрібно приділити 
більше уваги управлінню дебіторською та кредитор-
ською заборгованістю; ефективно використовувати 
основні засоби; – збільшити рівень рентабельності. 
У зв’язку з цим підприємству слід розраховувати на 
додаткові способи управління платоспроможністю, 
важливе місце серед яких займає комплекс попере-
дніх заходів, спрямованих на забезпечення безпере-
бійної діяльності підприємства. Додаткові способи 
управління платоспроможністю є необхідними для: 
менеджменту підприємства, який отримує інстру-
мент для оцінки прийнятих рішень щодо подаль-
шого розвитку підприємства та своєчасного вияв-
лення і усунення недоліків у фінансовій діяльності 
підприємства, пошуку резервів зміцнення фінансо-
вого стану підприємства та його платоспроможності.

В дослідженні також обґрунтовано необ-
хідність врахування галузевих особливостей 

та специфічних умов організації фінансово-еко-
номічних відносин підприємства при встановлені 
допустимих значень показників чистого оборот-
ного капіталу, абсолютної ліквідності та покриття. 
Представлено оперативне управління активами 
як інструмент підвищення платоспроможності 
підприємства, на основі якого можна зробити 
висновок, що облік ризикової складової ліквід-
ності та платоспроможності з позиції управлін-
ського персоналу підприємства зводиться до 
вибору оптимальної політики управління вели-
чиною, складом і структурою оборотних активів, 
яка дає змогу привести до прийнятного значення 
ризик втрати ліквідності та за рахунок цього під-
вищити рентабельність діяльності.

Висновки. В ході дослідження був проведений 
порівняльний аналіз пізнавальних властивостей різ-
них методик факторного аналізу прибутку, який під-
тверджує перевагу методики маржинального аналізу, 
що дає змогу досліджувати і кількісно вимірювати 
не тільки безпосередні, але й опосередковані зв’язки 
та залежності.

Метод директ-кост дає змогу керівництву під-
приємства сконцентрувати увагу на зміні мар-
жинального доходу як по підприємству в цілому, 
так і в розрізі окремої продукції, виявити вироби 
з вищою рентабельністю, щоб перейти переважно 
на їх випуск, оскільки різниця між продажною 
ціною та сумою змінних витрат не зникає в резуль-
таті списання постійних витрат на собівартість 
конкретних виробів. Система забезпечує можли-
вість швидко переорієнтувати виробництво відпо-
відно до умов ринку, що змінюються. Для оптимі-
зації поточної платоспроможності та ліквідності 
підприємства представлено та апробовано мето-
дику визначення допустимих значень показників 
чистого оборотного капіталу, абсолютної ліквід-
ності та покриття з врахуванням сформованих 
умов розрахунків з постачальниками та покупцями, 
використання якої дозволить підвищити якість ана-
літичної оцінки платоспроможності в процесі моні-
торингу зміни фінансового стану підприємства.
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В статье рассмотрена сущность ликвидности и платежеспособности. Систематизированы методические под-
ходы к оценке платежеспособности предприятия в зависимости от информационного обеспечения и пери-
ода аналитического исследования. Обобщены составляющие анализа платежеспособности, представленные 
в научных трудах и методических работах отечественных ученых. Представлена характеристика показателей 
ликвидности и платежеспособности, которые приобрели наиболее широкое использование в процессе оценки 
финансового состояния предприятия и обобщены разные взгляды ученых на определение нормативних значе-
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У статті розглянуті питання пенсійного забезпечення як найважливішої складової соціального 
захисту населення України. Було проведено дослідження зарубіжного досвіду організації і рефор-
мування систем пенсійного забезпечення, аналіз фінансового стану і виявлення основних проблем 
діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області як основної скла-
дової системи державного пенсійного забезпечення.
Ключові слова: доходи, видатки, пенсійна реформа, пенсійне забезпечення, бюджет, соціальне 
забезпечення.

Постановка проблеми. Пенсійне забезпечення 
є найважливішою складовою соціального захисту 
населення України, що обумовлюється як значною 
часткою людей пенсійного віку, так і найбільшою 
часткою витрат на пенсійне забезпечення у держав-
них витратах на соціально-захисні заходи. Низький 
рівень пенсій переважної більшості непрацездатних, 
недотримання принципів соціальної справедливості, 
соціального страхування, підвищення пенсійного 
віку, постійний дефіцит коштів Пенсійного фонду 
свідчить про неефективність системи пенсійного 
забезпечення України.

Мета даного дослідження є вивчення зарубіж-
ного досвіду організації і реформування систем пен-
сійного забезпечення, проведення аналізу фінансо-
вого стану і виявлення основних проблем діяльності 
Головного управління Пенсійного фонду України 
в Харківській області, як основної складової сис-
теми державного пенсійного забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед вітчизняних фахівців значний внесок у дослі-
дження окреслених вище проблем зробили Б. Над-
точій, Е. М. Лібанова, В. М. Опарін, В. М. Фєдосов, 
В. Д. Яценко. Пенсійному забезпеченню присвятили 
свої праці такі закордонні спеціалісти, як А. Карі-
муллін, С. Клейн, В. Логінова, О. Михаленко, Г. Пат-
лер, О. Руф-Фідлер.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Не дивлячись на значне число науко-
вих праць, досліджень і публікацій, недостатньо 
широко освітлені питання, пов’язані з реформуван-
ням діючої системи пенсійного забезпечення насе-
лення з урахуванням сучасних світових тенденцій, 
подальшого ефективного впровадження накопичу-
вального рівня пенсійного забезпечення.

Викладення основного матеріалу. Пенсійна 
система суттєво впливає на стратифікацію суспіль-
ства. Оскільки однією із складових соціального 

захисту є пенсійне забезпечення, з теоретико-мето-
дологічної точки зору становить інтерес аналіз сут-
ності пенсійної системи, пенсійного забезпечення, 
пенсійного страхування.

Основною категорією пенсійної системи є пен-
сії. В довідниковій літературі «пенсія» (лат. рensio – 
платні внесок, pendo – плачу) визначається як гаран-
тована щомісячна грошова виплата, що надається 
громадянам після досягнення певного віку, у разі 
інвалідності, утрати годувальника, а також за вислугу 
років в окремих сферах трудової діяльності [1]; гро-
шове забезпечення, що видається громадянам щомі-
сячно, у встановлених законом випадках (у разі ста-
рості, інвалідності та ін.), а також гроші, одержувані 
в рахунок такого забезпечення [2].

Пенсійна система реалізується через пенсійне 
забезпечення, яке пов’язане з інтересами і пробле-
мами різних суб’єктів пенсійної системи – юридич-
ними і фізичними особами в частині сплати внесків 
і отримання пенсій. Вважаємо, що пенсійне забез-
печення можна трактувати як систему взаємовід-
носин за допомогою якої здійснюється матеріальне 
забезпечення населення за ознаками пенсійного віку, 
втрати годувальника, інвалідності, без врахування 
матеріального стану одержувача.

Для того, щоб надати характеристику пенсій-
ному забезпеченню (ПЗ) як елементу системи соці-
ального захисту, визначити притаманні йому осо-
бливості, слід розглядати пенсійне забезпечення, 
по-перше, як правову категорію, по-друге, як сис-
тему. Аналіз пенсійного забезпечення як правової 
категорії дозволить розкрити його сутність та визна-
чити специфіку. У цьому контексті слід розгля-
дати пенсійне забезпечення як інститут, соціальна 
та правова генеалогія якого пов’язана із поняттями 
«соціального захисту» та співвідноситься із такими 
суміжними категоріями як «соціальне забезпе-
чення», «соціальне страхування», «пенсійне стра-
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хування». Відповідно до ст. 46 Конституції Укра-
їни громадяни мають право на соціальний захист. 
Соціальний захист як явище притаманний майже 
кожному суспільству. Але саме поняття вважається 
досить новим в українській термінології.

Важливими завданнями пенсійного забезпе-
чення є скорочення бідності і вирівнювання доходів 
населення, нейтралізація економічних, політичних 
і демографічних ризиків, з якими стикається будь-
яка пенсійна система.

Таким чином, система пенсійного забезпечення – 
складна сукупність правових, економічних і соціаль-
них відносин багатьох суб’єктів, що включає прин-
ципи організації та діяльності; суб’єкти; види, 
форми та механізм правового регулювання пенсій-
ного забезпечення. Українська система пенсійного 
забезпечення лише останнім часом набула свого 
самостійного і незалежного оформлення. Поступове 
виділення системи пенсійного забезпечення із єди-
ної системи соціального забезпечення обумовлене 
зміною соціально-економічних орієнтирів усього 
забезпечувального процесу та його концептуальних 
засад, ускладненням норм і правил пенсійного забез-
печення. Отже, пенсійне забезпечення слід розгля-
дати як правову категорію та як певну систему.

Фінансова спроможність пенсійної системи 
є запорукою матеріального добробуту пенсіонерів. 
В Україні, де пенсіонери становлять майже 30% 
населення, пенсії є другим за важливістю джерелом 
доходів домогосподарств [3]. Пенсійні виплати вико-
нують важливі соціальні функції: підтримання жит-
тєвого рівня не тільки пенсіонерів, а й інших членів 
їх сімей, у деяких домогосподарствах пенсії взагалі 
є єдиним джерелом доходу. Особливо це характерно 
для сільської місцевості, де спостерігається високий 
рівень безробіття.

Солідарна система загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування – база чинного 
пенсійного забезпечення в Україні, яка склалась 
у попередньому періоді і яку передбачалось (як 
звичну для громадян) зберегти в майбутньому на 
невизначений термін до вичерпання нею потенцій-
них спроможностей. В основі солідарної системи 
пенсійного забезпечення функціонує давно відомий 
принцип солідарної відповідальності, який уперше 
було введено в пенсійну систему німецьким кан-
цлером О. Бісмарком. Цей принцип полягає в тому, 
що поточні виплати пенсій пенсіонерам (громадя-
нам, що втратили працездатність за похилим віком) 
здійснюються із коштів поточних страхових внесків 
працюючих громадян [4]. Дійсно, в основі пенсійної 
системи Україні лежить солідарна система, а точ-
ніше радянська система пенсійного забезпечення, 
що була запроваджена ще в 30-ті рр. минулого сто-
ліття. Ураховуючи сучасні фактори соціально-еко-
номічного розвитку країни, можна констатувати, 
що система віджила себе, і ризик невиплати пенсій 
є досить високим. Суть і призначення накопичу-
вальної системи загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування полягає в тому, що частина 
обов’язкових відрахувань (до 7% від заробітної плати 

працівників) буде направлятися на персональні 
рахунки громадян. Передбачається інвестування 
цих коштів у вітчизняну економіку, а інвестицій-
ний дохід збільшуватиме розмір майбутніх пенсій-
них виплат. У накопичувальній системі внески спо-
чатку акумулюються у фінансових структурах, потім 
інвестуються в галузі економіки, і тільки після цього 
накопичені кошти разом з отриманим доходом від 
їхнього інвестування спрямовуються на виплату пен-
сій. Таким чином, у накопичувальній системі кожен 
пенсіонер отримує тільки ті кошти, які він сам, його 
рідні чи роботодавець заощадили на його користь. 
У таких промислово розвинутих країнах, як Вели-
кобританія, США, Швейцарія, Австралія, пенсійні 
кошти становлять близько 80% від ВВП і є джере-
лом для формування персональних накопичень, що 
забезпечують надходження капіталу в промисловість 
і доходи пенсіонерів [5]. Відповідно до Закону Укра-
їни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» від 09.07.2003 р., загальнообов’язкове 
накопичувальне пенсійне забезпечення полягає 
в тому, що частина обов’язкових внесків до Пенсій-
ного фонду України буде направлена в державний 
Накопичувальний пенсійний фонд України, внески 
матимуть персоніфікований характер і обліковува-
тимуться на індивідуальних пенсійних рахунках. 
Кошти Накопичувального фонду інвестуватимуться 
в економіку України з метою захисту їх від інфля-
ції, одержання інвестиційного доходу, забезпечення 
потреб держави у джерелах фінансування довго-
строкових інвестиційних проектах. Усе це повинно 
сприяти загальному економічному покращенню кра-
їни. Виплати з Накопичувального пенсійного фонду 
України будуть здійснюватися додатково до солідар-
ної пенсії довічно або одноразово [6].

В Україні, як і в багатьох країнах, пенсійна сис-
тема ґрунтується на принципі солідарності поколінь, 
коли пенсії нинішнім пенсіонерам формуються за 
рахунок відрахувань із заробітної плати працюючих 
громадян. У 2009 році урядом нашої держави було 
зроблено крок до переходу від солідарної пенсійної 
системи до солідарно-накопичувальної.

Пенсійне забезпечення, що використовує меха-
нізми інституту соціального страхування, дозволяє 
зберігати та підтримувати основні характеристики 
ефективної заробітної плати, такі як справедли-
вість щодо цін зовнішнього і внутрішнього ринків 
праці, цін ринку споживчих товарів і послуг, а також 
щодо індивідуальних заслуг перед суспільством, що 
раніше відображалося через розмір заробітної плати, 
переносячи і поширюючи їх на систему пенсійного 
забезпечення. Пенсійна система, організована на 
принципах соціального страхування, демонструє 
сутність пенсії як частини заробітної плати, «заре-
зервованої» для майбутнього споживання і забезпе-
чення процесів суспільного відтворення.

У соціально орієнтованих державах організація 
пенсійного забезпечення підпорядкована реаль-
ним економічним відносинам та цілям економічної 
системи. В результаті системи пенсійного забезпе-
чення виконують і соціальні, і економічні функції 
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у відповідності з соціально-економічними потре-
бами суспільства.

Сьогодні в Україні функціонує два рівні пенсійного 
забезпечення: державна солідарна пенсійна система 
та недержавне пенсійне забезпечення, які мають різні 
джерела надходжень, механізми формування і викорис-
тання фінансових ресурсів, управління коштами, від-
повідно, мають різні проблеми у фінансовому забезпе-
ченні. Пенсійний фонд України (ПФУ) відіграє основну 
роль у пенсійному забезпеченні громадян, виступаючи 
страховиком, тобто учасником пенсійного страхування, 
і водночас він є органом, який здійснює керівництво 
та управління солідарною системою. Отже, Пенсійний 
фонд – це установа, що виконує зобов’язання держави 
щодо пенсійного забезпечення її громадян. Бюджет 
Пенсійного фонду – це план утворення й використання 
цільового страхового фонду, що формується за раху-
нок страхових внесків та інших джерел, визначених 
Законом України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» [ст. 71]. Основним джерелом 
наповнення бюджету Пенсійного фонду є внески, 
нараховані на фонд заробітної плати, що сплачуються 
роботодавцями від імені їх працівників, і внески само-
зайнятих осіб. Вони складають левову частку і є влас-
ними доходами Пенсійного фонду.

Однак для запровадження і функціонування 
обов’язкової накопичувальної системи в Україні 
необхідним є забезпечення таких умов:

– першочерговим і об’єктивним завданням є під-
вищення рівня заробітної плати застрахованих осіб 
і її детінізація. Оскільки внески до Накопичувального 
фонду відраховуватимуться безпосередньо із заробіт-
ної плати громадян, це не повинно негативно впли-
нути на реальний рівень доходів, що може бути забез-
печено лише за рахунок зростання таких доходів;

– забезпечення економічного зростання в країні 
при щорічному збільшенні ВВП не менше ніж на 2%;

– виплата пенсій у солідарній системі пенсійного 
страхування на рівні прожиткового мінімуму;

– збалансованість бюджету Пенсійного фонду 
України – є однією із вимог Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку, видатки на виплату пенсій 
у солідарній системі мають забезпечуватися за раху-
нок власних надходжень Фонду, тобто передбачають 
його бездефіцитність;

– формування інституційних складових нако-
пичувальної системи (системи персоніфікованого 
обліку пенсійних накопичень, автоматизованого зві-
тування про стан накопичувальних пенсійних рахун-
ків, системи акумуляції і обліку внесків, сумісної із 
системою електронних переказів банків) на основі 
інформаційних технологій взаємодії Пенсійного 
фонду, роботодавців, застрахованих осіб, компаній 
з управління активами, банку-зберігача та створення 
програмного забезпечення;

– використання досвіду роботи системи недер-
жавного пенсійного забезпечення, який є необхід-
ним, насамперед, для оцінювання ефективності 
механізму інвестування пенсійних активів, що 
є практично однаковим і в обов’язковій, і в добро-
вільній накопичувальних пенсійних системах.

Висновки. Світовий досвід організації національ-
них пенсійних систем показує, що додаткові недер-
жавні пенсії становлять суттєву частку в загальному 
рівні пенсійного забезпечення. Недержавні пенсійні 
фонди в усіх країнах світу визнані найважливішими 
соціальними інститутами щодо поліпшення матері-
ального становища непрацездатних членів суспіль-
ства і мають високий рівень довіри громадян до 
пенсійної накопичувальної системи. Світова прак-
тика свідчить, що немає універсальних правил щодо 
формування та функціонування пенсійної системи, 
хоча конструктивні елементи цієї системи в багатьох 
країнах є ідентичними (базова, страхова та нако-
пичувальна складові пенсії). Проте реальний зміст 
пенсійних інститутів (економічні і правові їх харак-
теристики), структура і конфігурація цих інструмен-
тів у кожній країні мають національний характер. 
Основними цілями пенсійної системи є забезпе-
чення осіб похилого віку адекватним, реальним, 
сталим та надійним доходом у старості. Адекватний 
досвід стосується абсолютного та відносного рівнів, 
тобто зменшення масштабів бідності та належне 
заміщення пенсією заробітної плати; реальний – 
фінансових можливостей платників податків і сус-
пільства; сталий означає фінансову послідовність 
пенсійної програми сьогодні та в майбутньому; 
надійний – спроможність протистояти викликам, 
спричиненим економічними, демографічними, соці-
альними та політичними ризиками.

Реальними і першочерговими кроками в напрямку 
реалізації окреслених векторів реформування на 
шляху вдосконалення системи пенсійного забез-
печення мають стати комплексні системні заходи 
щодо детінізації економіки, створення робочих 
місць, легалізація ринку праці, зниження тиску на 
фонд оплати праці і спрощення податкового адмі-
ністрування, забезпечення належного рівня заробіт-
ної плати і доходів населення. Органічне поєднання 
комплексу вищезазначених заходів є реальним під-
ґрунтям реформування системи пенсійного забезпе-
чення України в сучасних умовах.

При проведенні розрахунків власних надхо-
джень використовуються дані щодо прогнозних 
надходжень коштів від сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання, визначених центральним органом вико-
навчої влади, що формує податкову і митну полі-
тику, спільно з Пенсійним фондом та фондами 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування.

Можна резюмувати, що в цілому реформа всієї 
системи пенсійного забезпечення в країні знахо-
диться у критичному становищі – суспільство її 
потребує, однак очікує “універсальних”, соціально 
справедливих рішень від уряду, таких як підвищення 
рівня пенсійних виплат, удосконалення механізму їх 
нарахування згідно зі справедливим визначенням 
страхового стажу, рівня заробітної плати, зниження 
віку виходу на пенсію. Як відзначається експертами 
Інституту, із боку суспільства не сформоване замов-
лення на структурну реформу пенсійної системи.
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