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GOVERNANCE BY NATIONAL ECONOMY
Ірина Гузела
Тернопільський національний економічний університет, Україна

ВИХІДНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОМІНАНАТИ
ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ
Іryna Huzela
Ternopil National Economic University, Ukraine

INITIAL METHODOLOGICAL DOMINANTS
OF THE TAX REGULATION OF THE INSURANCE MARKET
The article investigates the evolution of tax theory in the context of changes in the models of state
regulation of economic processes in society. The effective levers of the state’s influence on the functioning
of the insurance market have been determined, and it is stated that among them a significant niche
belongs to the tax regulation, on which its civilized and competitive development depends to a large
extent. It is substantiated that state intervention in the activity of insurance companies should take into
account not only the features of insurance operations but also economic, legal and socio‐political factors
that determine the specifics of the tax regulation system of the national insurance market. In the process
of studying the evolution of taxation, the source methodological dominant of the tax regulation of the
insurance market is determined.
Keywords: tax regulation, insurance market, state regulation, taxation, evolution.
Постановка проблеми. Нові засади організації страхових відносин в ринкових умовах господарювання
потребують впровадження виважених механізмів реформування державного регулювання, за яких податкове
регулювання страхового ринку, поряд з виконанням функції фіскального інструмента наповнення дохідної
частини державного бюджету, сприятиме подоланню фіскальних деформацій і коригуванню негативних
процесів розвитку страхового ринкового середовища, мотивації ділової активності його учасників,
підвищенню рівня конкурентоспроможності страхового ринку та прискоренню інноваційно-інвестиційних
процесів в країні.
Методологічними домінантами дослідження державного регулювання страхового ринку є вихідні
постулати економічної науки, концептуальні положення теорії оподаткування та страхової теорії, наукові
напрацювання вітчизняних і зарубіжних учених із широкого спектра проблем, пов’язаних із регулюванням
сфери функціонування страхових компаній. Серед альтернативних науково-методологічних підходів
до формування концептуальних засад податкового регулювання страхового ринку доцільно, на нашу думку,
виокремити такі економічні теорії: державного регулювання, інституціональну й еволюційну теорії, адже їх
методологічний потенціал, об’єднуючи одночасно теоретичний огляд, історичні трансформації, поведінку
учасників страхового ринку за різних концепцій державного втручання, й досліджуючи соціально-економічні
явища та процеси за постійних змін, дозволяє адекватно модернізувати вектори розвитку страхового
ринкового середовища.
Мета статті. Метою статті є дослідження концепцій еволюції теорій оподаткування у контексті
визначення вихідних методологічних домінантів розвитку податкового регулювання страхового ринку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Методологічні засади теорії оподаткування вивчали такі
українські вчені, як: О.О. Гаманкова, О.М. Десятнюк, О.В. Кнейслер, А.І. Крисоватий, В.М. Мельник,
О.Ю. Сидорович, В.М. Федосов та ін. Серед зарубіжних науковців, які досліджували проблеми податкового
регулювання доцільно виокремити: Й. Зонненфельс, Дж. М. Кейнс, Ф. Кене, Т. Мен, А. Монкретьєн, У. Петті,
Д. Рікардо, Л. Секендорф, А. Сміт, А. Тюрго, І.-Г. Юсті та ін. Віддаючи належне вченим економістам,
подальшого вивчення потребує науково-методичне підґрунтя податкового регулювання страхового ринку
в Україні.
Виклад основного матеріалу. Науково-методологічні підходи до регулювання економічних відносин
на страховому ринку змінювалися водночас з еволюцією економічної системи і розвитком економічної думки.
Зі зміною панування ідеології ролі держави в економіці та переглядом економічних гіпотез, що пояснюють
взаємодію ринку і держави на різних етапах еволюційного розвитку, формувалися і розвивалися нові
концепції державного регулювання суспільного життя. Залежно від домінуючої ролі держави в економіці
визначалася модель і форма податкової політики, як важливого регулятора усієї системи державного
втручання в економіку. Історичний розвиток й практичне застосування податкового регулювання як реалізації
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регулюючої функції податків тісно пов’язана з еволюцією теорій оподаткування та державного регулювання
економічних процесів у суспільстві.
Першопочатківцями у формуванні теорій державного регулювання суспільства були представники
наукової течії «меркантилізму» в ХVІ-ХVІІ ст. (Т. Мен, А. Монкретьєн), які пов’язували свої трактування
з активним державним втручанням в економіку, виокремленням суттєвої ролі податків як інструменту
впливу держави на економічні процеси, розширенням бази оподаткування і нагромадженням капіталу,
ототожнюючи багатство з грішми, розглядаючи виробництво лише як передумову для створення багатства,
приділяючи особливу увагу міжнародній торгівлі, яка, на їх думку, приносить прибуток країні.
Меркантилісти вважали, що «… податки є тим інструментом, за якого можна одночасно досягнути двох
цілей – поповнити державну скарбницю шляхом оподаткування імпортних товарів, а також підтримати
вітчизняного товаровиробника, що у свою чергу, також сприятиме нагромадженню золота в країні та
позитивному торговельному балансу»1.
У ХVІІ-ХVІІІ ст. «меркантилізм» набуває поширення у сфері державного господарства Німеччини, і
трансформується у нову течію «камералізм». Представники цього напрямку (Л. Секендорф, І.-Г. Юсті,
Й. Зонненфельс) досліджували теоретико-прагматичні основи оподаткування, вибудовуючи загальну систему
фінансової науки. Так, Л. Секендорф вперше висловлює ідею про зв’язок народного господарства, багатства
та податкової спроможності населення, при цьому вважаючи, що податкова система має бути заснована
на акцизах, та критикуючи «фіскальне використання права монетної реалії»2. В наукових положеннях
І.-Г. Юсті сформульовані основні правила податків, які знайшли своє відображення у традиційній системі
принципів оподаткування, визначено фіскальну і регулюючу функції податків. Погоджуємося з твердженням
П.П. Гензеля, що «праця І.-Г. Юсті «Система фінансів» є найбільш визначною роботою у сфері фінансової
науки ХVІІІ сторіччя»3.
Базуючись на теоретичних позиціях І.-Г. Юсті, Й. Зонненфельс розвиває теорію оподаткування
в системі державних фінансів. Основними досягненнями автрійського вченого є введення в науковий обіг
поняття, яке характеризує неоподатковуваний мінімум громадян, твердження про непрямі податки, податки
на споживання як «справжнє» оподаткування4. Отже, саме камералісти зробили першими вагомий внесок
у формування концепцій державного регулювання і зародження фінансової науки.
В середині ХVІІІ ст. науковий світогляд про ідеологію ролі держави в економічному бутті та податків
у системі державного регулювання формувався на основі філософських концепцій французької школи
«фізіократів» Ф. Кене, А. Тюрго, О. Мірабо. За їхніми переконаннями необхідною передумовою економічного
зростання має бути обмеження втручання держави в економічне життя, а тому їх доктрина була оцінена
сучасниками одним словом – «свобода». У їхніх працях досліджувалися питання справедливого
оподаткування, впливу податків на ефективність виробництва, інші напрямки теорії оподаткування, які мали
переважно прикладний характер5.
Продовжували розвивати «теорію вільної конкуренції» в ХVІІ-ХVІІІ ст. представники англійської
класичної школи політекономії А. Сміт, Д. Рікардо, У. Петті. Основоположник західної фінансової науки
А. Сміт один із перших теоретично обґрунтував принципи оподаткування і податкової системи та розвинув
теорію економічного розвитку в контексті досягнення багатства і добробуту людства під впливом дії основних
елементів ринкового механізму в своїй фундаментальній праці “Дослідження про природу і причини багатства
народів”6. Заслуговують уваги визначені А. Смітом чотири основні правила оподаткування, які були покладені
в основу формування системи принципів оподаткування: пропорційність, відповідно до якого громадяни
повинні ділитися з державою своїми доходами у певній пропорційності; визначеність, за якими податок, сума
і спосіб платежу, термін сплати мають бути точно визначеними і зрозумілими; зручність, тобто податок має
бути стягнутий у найзручніший для платника час і спосіб; необтяжливість, оскільки податки мають сприяти
розвитку підприємництва і забезпечувати лише насущні потреби держави7. Зазначаючи непродуктивність
державних послуг, А. Сміт обґрунтовував тезу про податок, як справедливу ціну за сплату послуг державі,
вбачаючи у них виключно фіскальну функцію. Класик англійської школи визначав залежність зменшення
1
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капіталу, доходів і добробуту власників від розміру податків, вже тоді акцентуючи увагу на необхідності
формування оптимального рівня оподаткування з метою задоволення інтересів учасників податкових
відносин.
Ще один представник англійської класичної школи, послідовник А. Сміта, Д. Рікардо продовжував
доводити необхідність звільнення капіталу від оподаткування та обґрунтовував доцільність оподаткування
доходів, тим самим, ще більше обмежуючи усі можливості державного втручання в економічні процеси. При
цьому категорично стверджував негативний вплив податків на усі складові суспільного життя, які
зумовлюють зростання природної ціни та скорочення обсягів виробництва, доводив оптимальність
рівномірного розподілу прибуткового податку1.
У своїй праці «Політична арифметика» англійський класик У. Петті наголошував на принципах
класичної політекономіки, в основі яких була ідея природного порядку і згубності порушень його державною
власністю. Класична доктрина економічної науки основні акценти спрямовувала виключно на фіскальну
функцію податків, відповідно до якої вони розглядались лише як джерела доходу бюджету держави.
Глибше осмислення ефективності ринкового механізму, що досягається за допомогою вільного
ціноутворення і конкуренції, прослідковується в наукових роботах представників неокласичної теорії
(У. Джевонса, К. Менгера, Л. Вальраса, А. Маршала, Дж.Б. Кларка, А. Пігу, А. Лаффера, М. Фрідмена,
Дж. Робінсона, Е. Чемберліна). Значне поширення цього напрямку економічної теорії набуло завдяки такого її
напрямку, як теорія економіки пропозиції, основною ідеєю якої було одночасне скорочення податків і витрат
держави з метою зменшення державного втручання в соціально-економічні процеси та рівня інфляції.
Становлення неокласики розпочинається з останньої третини ХІХ ст. та пов’язане з «маржинальною
революцією», яка базувалася на суб’єктивно-психологічних підходах з використанням граничних величин
в аналізі економічних явищ і процесів. Досягненнями неокласиків були обґрунтування: необхідності
встановлення неоподаткованого мінімуму, який став застосовуватися в податкових системах усіх розвинутих
країнах світу; доцільності запровадження прогресивного оподаткування на основі принципу
платоспроможності; скорочення граничних податкових ставок; фіскальної і регулюючої ролі податків
у підвищенні суспільного добробуту; прогресії в оподаткуванні та визначення її теоретично достатнього
рівня2.
В економічній думці 1920-1930-х рр. особливого розвитку набула така течія неокласичної економічної
теорії як «мейнстрим», що базувалася на принципах статичної рівноваги та оптимального розподілу ресурсів
в умовах досконалої конкуренції. В умовах світової економічної кризи в 30-х роках ХХ століття “великі
депресії” довели неспроможність подальшого функціонування стихійного механізму ринкового
саморегулювання, який самотужки вже не може розв’язати проблеми економічного занепаду окремих галузей
економіки та досягнути рівноваги в системі господарювання. Усталений постулат неокласицизму та
маржинальної теорії про невтручання держави в економіку не відповідав реаліям соціально-економічного
розвитку, відтак на зміну цим економічним доктринам приходить економічна теорія Дж. М. Кейнса3.
Концепція кейнсіанської теорії заперечує теорію «автоматичного саморегулятора», а обґрунтовує
необхідність державного втручання в економіку з метою підвищення ефективності функціонування
господарського механізму. Дж. М. Кейнс зробив вагомий внесок у розвиток концепцій державного
регулювання економіки, приділивши особливу увагу формуванню теорії оподаткування. Основним
економічним інструментом він вважав податки, трактуючи їх як «вбудовані механізми гнучкості», збільшення
яких призводить до скорочення попиту через зменшення розмірів доходу. Основними доробками
кейнсіанської теорії податків були: заперечення догмату збалансування бюджету шляхом легалізації
бюджетних дефіцитів для стимулювання економіки; обґрунтування прогресивності оподаткування з позиції
«граничних заощаджень»; твердження про залежність обсягу бюджетних надходжень від коливань розмірів
національних доходів, а не лише від змін податкових ставок. Відтак, Дж. М. Кейнс «сформулював рецепти
активної бюджетної та податкової політики для запобігання циклічності розвитку економіки та забезпечення
більшої рівномірності її розвитку»4.
Сформована до 70-х років ХХ ст. неокласиками теорія економіки пропозиції визнає високу
ефективність податкового регулювання економіки та фіскальної політики, за якої податки розглядаються як
один з чинників економічного розвитку і регулювання. На відміну від теорії кейнсіанців, представники
1

Рикардо, Д. (1955). Начала политической экономии и налогового обложения. Москва: Госполитиздат, 1, 82.
Сидорович, О.Ю. (2015). Діалектика оподаткування: інституціональні консенсуси і конфлікти: моногр.
Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ, 61-64. Крисоватий, А.І. (2005). Фінансові школи та логос теорії оподаткування.
Світ фінансів, 3-4, 56-57. Мельник, В.М. (2004). Генеза теорій податків. Фінанси України, 8, 42–53. Федосов,
В.М. (1987). Современный капитализм и налоги: монография Киев: Вища школа, 107. Демиденко, Л.М. (2004).
Розвиток теорії оподаткування вченими заходу. Фінанси України, 5, 114.
3
Кейнс, Дж. М. (1978). Общая теория занятости, процента и денег. Москва: Прогресс, 494.
4
Майбуров, І. А.: ред. (2010). Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій. Навчальний
посібник. Харьків: ІНЖЕК, 30.
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неокейнсіанської теорії податків (Н. Кадлор, Дж. Акерлоф, Г. Менк’ю, П. Кругман), поділяючи наукові
позиції неокласиків, спрямовували свої дослідження на розв’язання проблем податкової політики держави
шляхом доцільності запровадження податку на споживання, який, на їхню думку, призведе до збільшення
заощаджень і сприятиме протидії інфляції. Неокейнсіанці не приділяли достатньої уваги питанням розгляду
теоретичних аспектів процесу оподаткування, предмету його дослідження, проте акцентували увагу
на вирішенні проблем прикладного характеру щодо встановлення об’єкта і бази оподаткування, а
за допомогою зміни податкових ставок визначали вплив податків на процеси нагромадження капіталу, рівень
платоспроможного попиту населення та економічне зростання.
Надмірне державне втручання в економічні процеси зумовило зниження ефективності підприємницької
діяльності, зростання бюджетних витрат на утримання державного апарату та бюджетного дефіциту, що
призвело до критики кейнсіанської та неокейнсіанської теорій та необхідності зародження новий ідей та
напрямків економічної теорії. Виникає нова течія економічного лібералізму – неоліберальна концепція
державного регулювання економіки (Л. Ерхард, В. Ойкен, В. Репке), в основі якої закладено, з одного боку,
провідну роль приватної форми власності зі збереженням ринкового саморегулювання (основні принципи
класицизму), з іншого – обмежену економічну роль держави, що зводиться до формування моделі компенсації
неспроможності ринкового механізму, дотримання правил вільної конкуренції, контролю за ціноутворенням
(принципи неокласицизму). За такої моделі державне втручання в економічні процеси обмежується
підвищенням відповідальності держави у соціальній сфері та активізацією податкової політики у контексті
мінімізації податкових пільг та зростання рівня податкового навантаження на капітал. «Німецькі неоліберали
сформували таке правило поєднання «ринку і держави»: ринок – наскільки можливо, втручання – наскільки
необхідно. При цьому держава має послуговуватися виключно непрямими методами впливу, головними
інструментами грошово-кредитної та податкової політики»1.
Доцільно зазначити, що в середині 70-х років ХХ ст. в умовах розвитку виробництва
у високорозвинутих країнах світу кейнсіанська теорія податків та державного втручання в економіку
зазнавала критики з боку представників неокласичної доктрини, яка отримала назву «неоконсерватизму» та
була спрямована на зменшення державної форми власності шляхом приватизації державного майна,
підвищення розвитку бізнесу, обмеження державного регулювання економічних процесів і явищ, скорочення
державного «податкового тягара». Неокласики такої течії (М. Фрідмен, А. Лаффер, К. Джозеф)
обґрунтовували думку про негативний вплив держави в контексті запровадження прогресивного
оподаткування та вважали це перешкодою для збільшення заощаджень, що призводило до скорочення
потенційно можливих інвестицій та зменшення темпів економічного зростання. Таким чином, з другої
половини 70-х років неокласика у своїх новітніх течіях витісняє інші напрямки економічної теорії та
завойовує панівне становище в сучасні економічній думці. Автори підручника «Сучасні економічні теорії»,
стверджують, що «протягом ХХ-ХХІ ст. неокласика залишається тим важливим відправним пунктом, з якого
починається вивчення розвитку та еволюції сучасної економічної теорії, слугує своєрідним стандартом, з яким
зіставляється і за яким оцінюється розвиток усіх інших економічних теорії, шкіл і напрямків»2.
Суттєвим етапом розвитку теорій податкового регулювання економіки з середини 50-х років ХХ ст. є
формування нового напрямку економічної теорії неокласичного синтезу (економіксу), представники якого
(П. Самуельсон, Дж. Хікс) намагалися досягнути консенсусу в макроекономіці шляхом синтезу ринкового і
державного регулювання. Зокрема, у «неокласичному синтезі» обґрунтовано різницю дискреційної і
недискреційної фіскальної політики, доцільність застосування окремих податків як «вмонтованих
стабілізаторів», необхідність проведення активної чи стримуючої фіскальної політики за різних умов
економічного розвитку3.
У ХХ–початку ХХІ століть неокласична концепція державного регулювання зазнала суттєвої критики
з боку представників еволюційної, інституціональної та неоінституціональної (Й. Шумпетер, Т. Веблен,
Дж. Коммонс, Р. Коуз, Д. Норт, О. Вільямсон, Е. Феруботн, Р. Ріхтер, Дж. Гелбрейт, Дж. М.Б’юкенен)
теорій. Еволюційна методологія, розроблена Й. Шумпетером, базуючись на принципах класичної
економічної школи, трактувала розвиток соціально-економічної системи як природно-історичний процес,
враховуючи закони еволюції органічної системи, тобто її динамічний розвиток, постійний рух,
трансформаційні перетворення на шляху досягнення зрілості, цілісності4. Таким чином, еволюційна
економічна теорія зародилася як заперечення до неокласики, для якої притаманні статична ринкова
економіка, стійкість, рівновага, незмінність.
1

Яремко, Л.А. (2012). Базові концепції (моделі) економічної ролі держави. Науковий вісник Львівського
державного університету внутрішніх справ. Серія економічна, 2. 191-192.
2
Чухна, А.А.:ред. (2007). Сучасні економічні теорії : підручник. Київ: Знання, 733.
3
Озерчук, О.В. (2011). Розвиток економічних теорій антициклічного податкового регулювання. Наукові праці
НДФІ, 2 (55), 62.
4
Шумпетер, Й. (1982). Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли,
капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). Москва: Прогресс, 455.
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В другій половині ХХ–ХХІ століть відбувається становлення нових економічних течій економічної
теорії – інституціоналізму та неоінституціоналізму, методологія яких: спрямована на подолання
суперечностей неокласичної парадигми, враховуючи взаємообумовленість інституціональних змін та
економічного зростання, несумісність інституціональних форм старої і нової соціально-економічної системи;
базується на міждисциплінарному підході і багатофакторному аналізі та охоплює дослідження проблем
економічної теорії за допомогою неекономічних наук – соціології, соціальної психології та інших суспільних
наук, які збагачують економістів новими ідеями і методами; охоплює аналіз економіки як органічного
системного еволюційного цілого, а не статичного механізму1. Зазначимо, що представники інституціоналізму
не приділяють належної уваги проблемам інституту податкового регулювання, трактуючи сплату податків як
один з видів контрактів, що призводить до зростання витрат виробництва.
Сучасним напрямком інституціоналізму є теорія суспільного вибору, методологія якої лежить в основі
фіскальної соціології. Представниками фіскальної соціології є Й. Шумпетер, Дж. Б’юкенен, Дж. Кемпбелл,
Г. Талок, В. Парето, Д. Якобс та ін. При цьому Й. Шумпетер трактував фіскальну соціологію як дисципліну,
що вивчає соціальні процеси пов’язані з оподаткуванням і державними фінансами2. Дж. Кемпбелл
досліджував фіскальну соціологію у контексті складних соціальних взаємодій в інституційному й історичному
контекстах, які нерозривно пов’язують державу і суспільство, формуючи при цьому фіскальну політику
держави і визначаючи її ефекти3. Видатний представник теорії суспільного вибору Дж. М. Б’юкенен розглядає
податки як прямі витрати громадян за надані урядом послуги, розглядаючи податки й поведінку індивіда
в суспільно громадській сфері4. Податки за такої теорії є трансакційними витратами особливого виду,
за сплату яких громадяни отримують від держави трансакційні блага – соціальні блага, гарантії прав
власності, особистої безпеки, наявність грошової системи, надання правової інформації.
Інституціональна парадигма економічної теорії впродовж останнього двадцятиліття стала вагомим
вектором розвитку багатьох напрямів дослідження соціально-економічних явищ і процесів, передусім
пов’язаних зі значними трансформаційними процесами на всьому постсоціалістичному просторі. На початку
трансформаційного періоду відбувається знищення старих інститутів, які несумісні з інститутами нової
соціально-економічної системи, що супроводжується кардинальними перетвореннями інституціонального
підґрунтя сфери страхування: демонополізацією страхової діяльності, зміною форм власності, зародженням
інститутів комерційного страхування, розвитком конкурентних відносин на страховому ринку. Цей період
інституціональних змін, за якого функціонували нерозвинуті ринкові інститути, нездатні самотужки
вирішувати питання задоволення інтересів учасників страхування, визначив необхідність державного
втручання у регулювання розвитку страхового ринку.
Відповідно, в транзитивній економіці, для якої характерне змінне інституціональне середовище, суттєву
роль відіграє держава, а значення податкової політики в системі державного регулювання є особливо
важливим, адже оподаткування як регулятор ринкового механізму господарювання, є найефективнішим
методом формування доходів бюджетів держави, дієвим інструментом державного впливу на життєдіяльність
та добробут суспільства.
Після набуття незалежності наша держава намагалася у якомога коротші строки запровадити в діючу
практику господарської діяльності ефективні високоефективні моделі суспільних інститутів розвинутих країн
світу. Безумовно, найбільше трансформаційні процеси відбуваються в сфері оподаткування у контексті
реформування: структури податків та зборів; інструментів та способів реалізації податкової політики;
основних положень податкового законодавства; форм і методів податкового контролю тощо. В результаті
інституціональних трансформацій податкові реформи сприяли поступовому розвитку інститутів
оподаткування, підвищенню ефективності податкового регулювання та адміністрування податків. Однак
держава, спрямувавши увесь свій потенціал на шаблонне перенесення інститутів розвинутих країн у діючу
вітчизняну практику, залишила поза увагою необхідність структурної трансформації української економіки
з притаманними їй формальними і неформальними інститутами. Стрімка модернізація переважної більшості
формальних економічних інститутів зумовила певні їх протиріччя з неформальними інститутами. Основною
проблемою інституціональних перетворень транзитивної економіки є неадекватність здійсненої нової
економічної політики вітчизняним реаліям. Як зазначають А.І. Крисоватий, Т.В. Кощук, у країнах
з транзитивною економікою інституційне середовище є складним, суперечливим утворенням, де тимчасово
співіснують елементи двох різних інституційних структур (інститути командно-адміністративної економіки та
ринкові інститути), зростає роль неформальних інститутів у регулюванні соціально-економічних відносин, а
формальні інститути перетворюються на фікцію або зазнають викривлень. Відповідно, фіскальні інструменти
в Україні, на їх думку, не відповідаючи інституційним умовам відтворювальних процесів, зазнали істотних
1
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ТНЕУ, 444.
2
Schumpeter, J. A. (1991). The Economics and Sociology of Capitalism. Princeton: Princeton University Press, 100.
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Campbell, J. L. (1993). The State and Fiscal Sociology. Annual Review of Sociology, 164.
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Бьюкенен, Дж. (1997). Сочинения. Москва: Таурус-Альфа, 1, 560.
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викривлень, а згодом, після їх адаптації до практики господарювання без урахування об’єктивної на той час
потреби системної трансформації інституційного середовища, не забезпечували ефективного перерозподілу
ВВП і, внаслідок цього, частково втратили здатність слугувати регуляторами соціально-економічного
розвитку1.
Розглянувши еволюцію податкового регулювання крізь призму теорій державного втручання
в економічні процеси, вважаємо, що сучасна теорія податкового регулювання базується на методології
симбіозу таких провідних течій економічної науки, як неокейнсіанство, теорія економіки пропозиції,
неокласицизм та інституціоналізм. Поєднання усіх напрямків економічної теорії, взаємозв’язок формальних і
неформальних інститутів сформували відповідний тип інституціонального моделі державотворення, у якій
податкове регулювання потребує подальшого вдосконалення в частині переорієнтації чинної системи
оподаткування на стимулювання процесів соціально-економічного розвитку країни з метою підвищення її
конкурентоспроможності.
За функціонування транзитивної економіки інституціональних трансформацій зазнає організаційноінституційна структура страхової системи, що супроводжуються виникненням страхового ринку та
підвищенням ролі інституту держави в регулюванні бізнес-процесів на ньому. При цьому, межі державного
втручання мають бути чітко визначеними, адже надмірне державне регулювання страхового ринку може
призвести до зростання страхових тарифів, а відтак і вартості страхових послуг, зменшення обсягів страхових
надходжень і відповідно зниження рівня капіталізації ринку. Недостатня регулятивна участь держави
супроводжується послабленням державного контролю за діяльністю страхових компаній, відповідно
до поширення «кептивного» страхування та ухилення від сплати податків. Необхідно знайти «оптимальний
баланс між свободою ринкових відносин і захистом інтересів страхувальників і застрахованих осіб. Чим
ліберальнішою стає система державного регулювання, тим вагомішими є впливи юридичних та
організаційних механізмів, спроможних забезпечити стабільність страхового ринку»2.
У ході державного втручання у діяльність страхових компаній особливе місце займає податкове
регулювання як сукупність заходів цілеспрямованого економічного і законодавчого впливу держави
на учасників страхових відносин за допомогою інструментів податкової політики з метою забезпечення
підтримки і стимулювання розвитку страхового ринку. Одним з основних завдань податкового регулювання є
формування оптимального рівня податкового навантаження на економіку, за якого буде досягнуто
збалансування інтересів держави і платників податків.
Із введенням в дію Податкового кодексу України неодноразового змінюється порядок оподаткування
страхової діяльності. Так, з 2011 року до 2013 року запроваджується подвійне або кількаразове оподаткування
страхових (перестрахових) премій за одночасного їх оподаткування в страховика і перестраховика (за ставкою
3%). З 2015 року застосовується змішана система оподаткування страхової діяльності і вводиться новий
порядок подвійного оподаткування страхових премій, які формують валові доходи страховика, що
оподатковуються за ставкою 3%, та – його фінансовий результат від страхових операцій (за ставкою 18%).
Відтак нововведення 2015 року породжують ще більший дисбаланс інтересів держави та страхових компаній і,
як слушно зазначає О. В. Кнейслер, «такий порядок оподаткування задовольняє інтереси держави стосовно
використання страхування і перестрахування як джерела поповнення бюджетних коштів, однак суперечить
інтересам страховиків і перестраховиків, збільшуючи їх податкове навантаження. За таких умов страховики
вдаються до схемного страхування з метою уникнення кількаразового оподаткування страхових премій»3.
В 2016 році при збереженні змішаної системи оподаткування фінансових результатів страховика
звільняються від оподаткування страхові премії, отримані в перестрахування, що створює пільгові умови для
перестраховика та ставить його в нерівні вигідніші умови порівняно з страховиком. На нашу думку, подвійне
оподаткування і є додатковим податковим навантаженням на страховиків, що посприяло виникненню різних
схем ухилення від сплати податків та формуванню їх податкової заборгованості. Зважаючи на специфіку
оподаткування страхової діяльності в сучасних умовах, можна стверджувати про активізацію податкової
політики у страховій сфері в контексті зростання рівня податкового навантаження у страховиків за подвійного
оподаткування їх доходів. Саме такі принципи закладено у методологічний фундамент формування концепції
соціального ринкового господарства – теорію неолібералізму. З іншого боку, зважаючи на мінімізацію рівня
оподаткування у перестраховиків за рахунок звільнення їх від оподаткування премій, отриманих
в перестрахування, домінують принципи неокласичної парадигми – теорії економіки пропозиції.
З урахуванням стратегічної ролі страхування, податкове регулювання у цій сфері необхідно спрямовувати
1
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на стимулювання попиту на страхові послуги, управління пропозицією певних видів страхування та
інвестиційними ресурсами страховиків за одночасного забезпечення фіскальної ефективності системи
оподаткування страхової діяльності. Зважаючи на це, доцільним є застосування інституціональної теорії,
предметом вивчення якої стануть інституціональні відносини між учасниками страхового ринку та державою,
спрямовані на задоволення їх інтересів, а об’єктом – інститути податкового регулювання та страхування
в процесі еволюції їх змісту і форм.
Висновки. Отже, трансформація державного регулювання страхових відносин зумовлює перехід
страхової теорії на якісно нову, еволюційну парадигму її розвитку в контексті формування і становлення
страхового ринку. Страхова наука базується на методології інституціональної теорії, перевагою якої є
можливість міждисциплінарного вивчення бізнес-процесів на страховому ринку за одночасного поєднання
його економічної, соціологічної, юридичної та історичної сторін. Податкове регулювання страхового ринку
на певних етапах еволюційного розвитку базується на «збереженні корисного і позитивного, охоплюючи
єдність поступальності й спадковості, переосмислення минулого і розуміння майбутнього», та синтезі
основних течій провідних теорій державного регулювання соціально-економічного розвитку. При цьому
державне втручання у діяльність страхових компаній має враховувати не лише особливості страхових
операцій, а й економічні, юридичні та соціально-політичні чинники, що визначають специфіку системи
податкового регулювання національного страхового ринку. У цьому контексті актуальним є вивчення
теоретичної концептуалізації, організаційно-правових та інституціонально-функціональних засад податкового
регулювання страхового ринку в контексті збалансування і задоволення інтересів його учасників та держави.
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THE ECONOMIC POTENTIAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE
The essence of the economic potential of the agrarian sector is considered and its components are
characterized. Indicators that can be used to assess all types of resources involved in agricultural
production are identified. The current state of some components of the economic potential of the
agricultural sector is assessed. The dynamics of land resources and business entities are analyzed. The
demographic base of the labor potential of the agrarian sector, the dynamics of employment and
economic activity in the field of agriculture, the efficiency of agricultural production are characterized. The
challenges and threats associated with the demographic crisis, weak material and technical and
technological base of agricultural production, significant environmental pressures have been identified. It
was noted that one of the main problems of the development of the agrarian sector of the economy is the
low level of labor productivity, caused by worn‐out production assets, the use of outdated technologies,
and the underdeveloped infrastructure of rural areas. It was proposed to form an institutional basis at the
national level for harmonizing the environmental, economic, and social determinants of the sustainable
development of the agricultural sector.
Keywords: economic potential, agriculture, sustainable development, labor potential, production
potential
Постановка проблеми. Національні цілі сталого розвитку передбачають вирішення завдань щодо
забезпечення економічного зростання, соціальної справедливості та раціонального природокористування.
Однією з глобальних цілей виступає подолання голоду та розвиток сільського господарства, оскільки питання
продовольчої безпеки в умовах світової продовольчої кризи залишається актуальним доволі тривалий час.
Базою для споживання на засадах самозабезпечення та формування резервного фонду продовольства є
виробництво сільськогосподарської продукції, що виступає сировинною базою для переробної та харчової
промисловості аграрно-промислового комплексу1. Стійкий розвиток галузі потребує науково обґрунтованих
заходів щодо підвищення ефективності та конкурентоспроможності аграрного виробництва, актуалізує
необхідність аналізу та оцінки складових економічного потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика підвищення рівня сільськогосподарського
виробництва за рахунок нарощування його економічного потенціалу постійно виступає предметом
дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, питання ефективності сільськогосподарського
виробництва досліджували В.Г. Андрійчук, Ю.В. Василенко, Я.М. Гадзало, М.В. Гладій І.Г. Кириленко, І.І.
Лукінов, Ю.О. Лупенко, П.М. Макаренко, М.Й. Малік, В.Я. Месель-Веселяк, Б.Й. Пасхавер, П.Т. Саблук,
О.М. Шпичак та багато інших. Понятійно-категоріальну сутність економічного потенціалу розглядали
О.Є. Бабина, Н.С. Краснокутська, Є.В. Лапін, В.Ю. Лисак, К.А. Мамонов, Т.В. Остапенко, М.В. Шашина.
Останнім часом наукові інтереси вчених сконцентровані на аналізі та ефективності використання складових
економічного потенціалу аграрного сектора, що знайшло відображення в дослідженнях А.Г. Бабенка,
В.В. Дятлової, О.Р. Жидяка, Г.М. Калетніка, О.Є. Новікова, Г.П. Пасемка, С.В. Руденка, І.М. Рєпіної,
Л.В. Яреми та інших науковців. Однак, вченими не досягнуто єдності в тлумаченні змісту та складових
економічного потенціалу стійкого розвитку аграрного сектора та визначенні факторів впливу на підвищення
його рівня.
Метою статті є аналіз та оцінка сучасного стану складових економічного потенціалу стійкого розвитку
аграрної галузі та визначення можливих напрямів його зростання.
Виклад основних результатів дослідження. Найважливішою галуззю сучасної національної
економіки України виступає агропродовольчий комплекс, частка якого за ринкової вартістю вироблених
1

Андрійчук, В.Г. (2005). Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз:
монографія. Київ: КНЕУ.
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товарів та послуг перевищує 25 %, а у товарному експорті – 40 %1 На фоні втрати Україною експортних
позицій продукції металургії сільськогосподарський експорт виступає «золотою» жилою для країни2.
Аграрний сектор став основним джерелом валютних надходжень, участь нашої держави у світовому
виробництві зерна становить 3,6 %, у світовому експорті – 9,6 %3. В товарній структурі експорту продукція
рослинництва займає майже 22%, жири та олії рослинного та тваринного походження – 10,6% ( метали та
вироби з них 23,4%). Забезпеченість земельними ресурсами України в середньому значно вища від
європейських країн, отже конкурентними перевагами вітчизняного аграрного сектора є унікальне поєднання
ресурсів сільськогосподарського виробництва та зручне географічне розташування по відношенню
до міжнародних ринків. Входження України у глобальний продовольчий ринок обумовлює якісну перебудову
вітчизняного аграрного сектора, значну активізацію інвестиційних процесів, вихід вітчизняної
сільськогосподарської продукції на світові рівні якості6. Одним із пріоритетів державної політики має бути
забезпечення населення продовольством власного виробництва, що базується на раціональному використанні
та ефективному відтворенні наявних у агропромисловому виробництві ресурсів та збалансованій державній
політиці щодо участі у світовому ринку продовольства4.
Стійкий розвиток аграрного сектора України не тільки гарантує продовольчу безпеку, що є однією
зі складових загальноекономічної безпеки держави, а й розвиток економіки в цілому. Необхідною умовою
стійкого розвитку є позитивна динаміка економічного потенціалу аграрної сфери, що являє собою сукупність
усіх наявних засобів, можливостей, продуктивних сил, ресурсів, запасів, компетенцій, що можуть бути
використані у виробничій діяльності й реалізувати ринкові шанси для досягнення цілей соціальноекономічного розвитку суспільства.
Динамізм економічного потенціалу аграрного сектора з точки зору кількісних та якісних показників
зумовлений глобалізаційними процесами, інтеграцією української економіки в світову5. Постійно змінюються
чинники та складові економічного потенціалу сталого розвитку: кількість аграрних підприємств, виробничі
потужності, ступінь освоєння та використання природних ресурсів, чисельність зайнятого персоналу, якість
його професійної підготовки, асортимент сільськогосподарської продукції.
В економічну термінологію термін «потенціал» був запозичений із фізики й визначає величину
потенційної енергії, що може виникати або ж в якості запасу внутрішньої енергії, який має тіло внаслідок
свого стану, або ж внаслідок взаємодії тіл системи, сила якої визначається їх взаємним розміщенням одне
відносно іншого6. В науковій літературі розглядаються різні підходи до визначення категорії «економічний
потенціал» – з точки зору статичної величини (ресурси та можливості, що існують в певний момент часу) та
динамічної величини (як процес та результат розвитку)7.
Ми розділяємо сучасну наукову думку щодо сутності категорії «економічний потенціал», що базується
на системному підході, являє собою динамічну систему взаємопов’язаних елементів – складових економічного
потенціалу. Складовими економiчного потенцiалу аграрного сектора є: природний потенцiал, що включає
вiдносини економiчної власностi мiж людьми з приводу привласнення земельних ресурсiв та їх використання
в поєднаннi з природними умовами (забезпечується географiчним розмiщенням, клiматом, земельними та
водними ресурсами та екологiчною ситуацiєю); трудовий потенцiал як система виробничих вiдносин мiж
окремими iндивiдами, трудовими колективами, соцiальними верствами i державою з приводу вiдтворення i
використання в агарному секторi працездатного населення країни; науковий потенцiал як сукупна можливiсть
нацiональної економiчної системи генерувати необхiднi знання, що втiлюється в кiлькiсних i якiсних
характеристиках винаходiв та нововведень й визначається чисельнiстю та професiйнiстю вчених; потенцiал
засобiв працi як сукупнiсть можливих та перспективних технiчних засобiв, що використовуються чи можуть
бути використанi у виробництвi й спрямованi на пiдвищення продуктивностi працi; матерiально-технiчний
потенцiал можна визначити, як здатнiсть енергетичних засобiв, сiльськогосподарських машин та предметiв
працi виконувати сiльськогосподарськi роботи у встановленi термiни вiдповiдно до передових агротехнологiй
та забезпечувати безперервнiсть процесу виробництва. Технологiчний потенцiал як сукупнiсть методiв
1

Пасхавер, Б.Й. (2018). Агропродовольчий комплекс України у міжгалузевих пропорціях: стан та динаміка.
Економіка і прогнозування, 2, 151-159.
2
Шпичак, О., Боднар, О. (2013). Безумовно, аграрний експорт, передусім зернових, сьогодні виступає
"золотою" жилою для нашої країни. Зерно і хліб, 4, 18-21.
3
Кириленко, І.Г., Івченко, В.Є., Дем’янчук, В.В. (2018). Основні тенденції розвитку світового продовольчого
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залучення засобiв працi у виробництво для перетворення предметiв працi на продукцiю для кiнцевого
споживача чи для наступного залучення. Інформацiйний потенцiал – обсяги iнформацiйних ресурсiв,
iнформацiйної технiки i технологiй для створення власних i збирання, накопичення, обробки й використання
рiзноманiтних форм iнформацiї для задоволення вiдповiдних потреб суспiльства; iнновацiйний потенцiал –
сукупнi можливостi пiдприємств аграрного сектора щодо генерацiї, сприйняття та впровадження нових
(радикальних i модифiкованих) iдей для його системного технiчного, органiзацiйного та управлiнського
оновлення.
Рівень розвитку сукупного економічного потенціалу аграрного сектора визначають обсяги та структура
сільськогосподарського виробництва, матеріально-технічні ресурси, трудові та земельні ресурси. До основних
факторів, що визначають економічний потенціал, відносять виробничі потужності сільського господарства,
соціальну та виробничу інфраструктуру, трудовий потенціал, у тому числі кваліфіковані кадри, здатні
розвивати та реалізувати науково-технічний прогрес у сфері аграрного виробництва.
Носіями економічного потенціалу виступають економічні ресурси: матеріальні (технічні засоби
виробництва, сировина, засоби виробництва природного походження), нематеріальні (робоча сила, технології,
організаційна культура тощо), фінансові (обігові кошти, цінні папери, кредитний ресурс)1.
Економічний потенціал з традиційної точки зору розглядається як сукупний ресурсний потенціал
виробничо-економічної діяльності – сукупна продуктивність природних, людських, матеріально-виробничих
та інших ресурсів. Для оцінки сукупного економічного потенціалу аграрного сектора доцільно
використовувати оцінку окремих його складових. Так, природо-ресурсний потенціал, що являє собою
сукупність земельних та водних ресурсів певної території, оцінюють за кількісними та якісними показниками
(площа ріллі, вміст в ґрунті корисної речовини, кількість наявних водних ресурсів). Екологічний потенціал як
можливість збереження біосфери в процесі аграрного виробництва можна оцінювати, наприклад, за питомою
вагою екологічно чистої сільськогосподарського продукції. Для оцінки трудового потенціалу та його
демографічної бази використовують наступні показники: чисельність та вікова структура населення, його
розподіл на сільське та міське, демографічне навантаження, індекс людського розвитку, зайнятість в аграрній
сфері. Інноваційний потенціал як наявність наукових досліджень, розробок та їх впровадження у сільське
господарство оцінюють за кількістю науково-дослідних організацій, наукових кадрів, дослідження яких
стосуються сільськогосподарської галузі, обсяги науково-технічної продукції та ін. Інформаційні ресурси
характеризують: інформаційно-комунікаційна інфраструктура, що забезпечує сільськогосподарське
виробництво, інформаційні системи та технології, що використовуються для підготовки кадрів. Одним
із важливих складових є виробничий потенціал, що оцінюють за кількістю сільськогосподарських
підприємств, чисельністю працюючих, обсягом виробництва, основними фондами, технологічним рівнем.
Інвестиційний потенціал характеризують обсяги інвестицій в створення нових та реконструкцію діючих
аграрних підприємств, в розвиток людського потенціалу, розвиток виробничої та соціальної інфраструктури.
Експортний потенціал аграрного сектора оцінюють за обсягами аграрного виробництва, питомою вагою
експорту аграрної продукції у ВВП та у загальному експорті товарів.
Аграрний сектор є складною виробничою системою, стійкий розвиток якої обумовлений збалансованим
використанням економічних ресурсів.
Природно-ресурсний потенціал аграрного сектора України представлений в основному площею
сільськогосподарських угідь, що задіяні в сільськогосподарському виробництві. Протягом останніх 20 років
сільськогосподарські угіддя займають близько 41,5 млн. га, що становить майже 69 % від загальної площі
країни, у тому числі рілля становить 78 % угідь – 32,5 млн. га (табл. 1). За рівнем забезпеченості
сільськогосподарськими угіддями Україна входить до четвірки світових лідерів: на одного жителя припадає 1
га сільгоспугідь та 0,8 га ріллі. За цими показниками перевагу мають тільки Канада (2,49 та 1,54 га), США
(1,62 та 0,71 га) та Російська федерація (1,49 та 0,88 га, відповідно)2.
Переважна більшість ґрунтів мають значний потенціал основних елементів живлення рослин, проте
його реалізація стримується соціально-економічними чинниками. Так, за останні 20 років у середньому по
Україні вміст гумусу зменшився на 0,22 %, що є критичним, оскільки для збільшення його вмісту в ґрунті
на 0,1 % в природних умовах необхідно 25-30 років. Негативно на родючість ґрунтів впливає й порушення
вимог щодо сівозміни, інтенсивне використання сільськогосподарських площ, зокрема надмірне засадження
орних земель соняшником. Така ситуація є наслідком недосконалої державної земельної політики щодо
здійснення контролю за використанням земель сільськогосподарського призначення, особливо на умовах
оренди. Реформування земельних відносин повинно відбуватись у напрямку запровадження механізму
економічного стимулювання сталого землекористування для стабілізації природно-ресурсного потенціалу
аграрного сектора.
1

Пасемко, Г.П., Бага, Л.Г., Довгаль, С.В. (2018). Економічний та виробничий потенціали АПК. Вісник ХНАУ.
Серія : Економічні науки, 3, 25-32.
2
Солов’яненко, Н. (2012). Використання земельних ресурсів України на сучасному етапі розвитку
продуктивних сил. Землевпорядний вісник, 7, 41-44.
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Таблиця 1
Структура та динаміка природно-ресурсного потенціалу аграрного сектора України
Рік

Показники
Сільськогосподарська освоєність земельного
фонду, %
Розораність земельного фонду, %
Структура сільгоспугідь, %:
Рілля
Сіножаті
Пасовища
Перелоги
Багаторічні насадження
Площа сільгоспугідь на одного жителя, га
Площа ріллі на одного жителя, га

2000

2010

2013

2014

2015

2016

2017

72,2

71,8

71,7

71,6

71,6

71,6

71,6

56,2
100
77,9
5,7
13,2
1,0
2,2
0,8
0,7

56,1
100
78,1
13,2
5,8
0,7
2,2
0,9
0,7

56,1
100
78,3
5,8
13,1
0,6
2,2
0,9
0,7

56,1
100
78,4
5,8
13,1
0,6
2,2
0,9
0,7

56,2
100
78,4
5,8
13,1
0,6
2,1
1,0
0,8

56,2
100
78,4
5,8
13,1
0,6
2,2
1,0
0,8

56,2
100
78,4
5,8
13,1
0,6
2,2
1,0
0,8

Джерело: розраховано авторами за даними1
Формування та використання трудового потенціалу аграрного сектора обумовлені демографічною
базою трудового потенціалу та зайнятістю населення у сільському господарстві. Кількість зайнятого
населення у сільському, лісовому та рибному господарстві країни станом на кінець 2018 року становить
2869,7 тис. осіб, що складає 7 % від загальної кількості населення країни, 22 % від сільського населення й
17,7 % від всього зайнятого населення. До основних проблем стійкого розвитку аграрного сектора відносять
скорочення чисельності сільського населення та кількості зайнятих у сільському господарстві. Останніми
роками якість трудового потенціалу аграрного сектора суттєво погіршується, динаміка його базових
показників є негативною: поступово зменшується чисельність сільського населення та його питома вага,
від’ємним залишається його природний приріст (таблиця 2).
Таблиця 2
Динаміка демографічної бази трудового потенціалу аграрного сектора України
Показники
Чисельність наявного сільського
населення (за оцінкою), тис. осіб
Питома вага сільського населення
у загальній чисельності, %
Природний приріст населення, тис.
осіб
все населення
сільське населення
Сумарний коефіцієнт
народжуваності, на одну жінку, все
населення
сільське населення

Рік
2000

2010

2013

2014

2015

2016

2017

16091

14438

14174

14090

13256

13176

13102

32,6

31,4

31,1

31,0

30,9

30,8

30,8

–373

–201

–159

–166

–183

–187

–210

–154

–96

–76

–79

–90

–91

–97

1,116

1,443

1,506

1,498

1,506

1,466

1,374

1,770

1,825

1,827

1,710

1,642

1,522

1,510

2

Джерело: розраховано авторами за даними

1

Статистична інформація (Державна служба статистики України). (2019). Офіційний сайт Державної служби
статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua> (2019, квітень, 25).
2
Статистична інформація (Державна служба статистики України). (2019). Офіційний сайт Державної служби
статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua> (2019, квітень, 25).
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Спадає кількість зайнятого населення у сільському господарстві, кількість найманих працівників
зменшилась у 4 рази порівняно з 2010 роком. Динаміка економічної активності сільського населення майже
не змінюється на фоні зростання безробіття, прискорюється економічна активність сільського населення
з вищою освітою (таблиця 3).
Таблиця 3
Характеристика зайнятості та економічної активності населення
у віці 15-70 років в аграрному секторі України
Показники
Кількість зайнятого населення
у сільському господарстві, тис. осіб
Кількість зайнятого населення
у сільському господарстві, у %
до сільського населення
Кількість найманих працівників
у сільському господарств, тис. осіб
Кількість найманих працівників
у сільському господарств, у %
до сільського населення
Економічно активне сільське населення,
тис. осіб
Економічно активне сільське населення,
%
Економічно активне сільське населення
з повною вищою освітою, тис. осіб
Економічно активне населення сільської
місцевості років з повною вищою
освітою, %
Безробітне сільське населення,
тис. осіб
Безробітне сільське населення, %
Безробітне сільське населення
з повною вищою освітою, тис. осіб
Безробітне сільське населення
з повною вищою освітою, %

Рік
2000

2010

2013

2014

2015

2016

2017

4367,0

3115,6

3577,5

3091,4

2870,6

2866,5

2860,7

27,1

21,6

25,2

21,9

21,7

21,8

21,8

2785,7

805,9

661,4

607,5

568,5

562,3

554,5

17,3

5,6

4,7

4,3

4,3

4,3

4,2

6894,6

6967,7

6908,0

5850,6

5667,5

5648,7

5602,2

42,8

48,3

48,7

41,5

42,8

42,9

42,8

614,7

699,0

812,4

835,0

818,4

843,9

844,4

3,8

4,8

5,7

5,9

6,2

6,4

6,4

465,3

493,5

502,1

558,2

533,3

550,3

555,1

2,9

3,4

3,5

4,0

4,0

4,2

4,2

25,4

39,1

62,0

69,9

60,1

67,7

65,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

Джерело: розраховано авторами за даними1
Наявна динаміка трудового потенціалу аграрного сектора України обґрунтовує необхідність
запровадження й реалізації державних цільових програм щодо подолання негативних тенденцій соціальноекономічної ситуації, що склалась у сільській місцевості, з метою поступової стабілізації демографічної бази
кадрового забезпечення сільськогосподарського виробництва.
Розвиток аграрного сектора відбувається в умовах конкуренції та багатоукладності, що передбачає
взаємодію в ринковому середовищі виробників різних організаційних форм2. Сільськогосподарську діяльність
в Україні здійснюють майже 46 тис. підприємств різних організаційно-правових форм господарювання, 75 %
яких представлені фермерськими господарствами, 15 % – господарськими товариствами, 7 % – приватними
підприємствами. Структура кількості підприємств, що здійснювали сільськогосподарську діяльність у 20102017 рр. наведена у таблиці 4.

1

Статистична інформація (Державна служба статистики України). (2019). Офіційний сайт Державної служби
статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua> (2019, квітень, 25).
2
Калетнік, Г.М. (2015). Стратегіко-інституційні засади ефективності використання потенціалу аграрного
сектору економіки. Економіка, фінанси, менеджмент, 1, 3-15.
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Таблиця 4
Організаційно-правові форми господарювання у сільському господарстві України
Показники
Усього сільськогосподарських підприємств
Господарські товариства, %
Приватні підприємства, %
Кооперативи, %
Фермерські господарства, %
Державні підприємства, %
Підприємства інших форм господарювання,
%

Рік
2010

2013

2014

2015

2016

2017

56493
13,8
7,5
1,7
73,9
0,6

49046
16,8
8,3
1,6
69,7
0,5

46199
16,8
8,2
1,5
71,6
0,5

45379
17,0
8,0
1,3
71,2
0,5

47697
18,2
7,9
1,5
70,6
0,5

45558
15,3
7,1
1,0
74,9
0,4

2,6

3,0

1,5

2,0

1,3

1,3

Джерело: сформовано авторами1
Динаміка організаційно-правових форм господарювання у сільському господарстві має тенденцію
до поступового збільшення частки фермерських господарств, проте скорочується чисельність кооперативів як
в абсолютному так і у відносному вимірі. Починаючи з 2010 року загальна кількість сільськогосподарських
підприємств зменшилась на 19 %, за рахунок укрупнення скоротилась на 18 % кількість фермерських
господарств, кількість кооперативів за цей період зменшилась більш ніж у два рази.
Сучасне сільське господарство характеризується розвитком масштабних корпоративних структур –
агрохолдингів. Така концентрація виробництва, з одного боку, призвела до підвищення обсягів виробництва
експортоорієнтованих культур, з іншого, може бути загрозою для сільгоспвиробників у вигляді латифундизму та
орендозалежності. Крім того, агрохолдинги отримують надприбутки за рахунок максимального використання
природно-ресурсного та інших потенціалів, завдаючи шкоди навколишньому середовищу за відсутності
належного екологічного контролю. Присутність у сільськогосподарському виробництві агрохолдингів скорочує
сільську зайнятість: за рахунок використання сучасних систем і технологій в агрохолдингах з виробничого
процесу вивільняється робоча сила. Зазначені наслідки діяльності таких корпорацій призводять до зростання
екологічного навантаження та соціальної напруженості в суспільстві, тому вектор нарощування виробничого
потенціалу аграрного сектора пов’язаний з трансформацією особистих селянських домогосподарств, створенням
та розвитком малих форм господарювання (до 50 га земельних угідь).
Процес реформування аграрного сектора, що розпочався у році, створення нових форм господарювання
ринкового типу обумовили позитивну динаміку валової продукції сільського господарства у порівнянні з 2000
роком, зростають чистий дохід та прибуток від реалізації сільськогосподарської продукції (таблиця 5).
Застосування новітніх технологій обробки ґрунту, збору врожаю, впровадження нових сортів рослин та
порід тварин в деяких сільськогосподарських підприємствах зумовили поступове підвищення продуктивності
праці у сільському господарстві. Але рівень продуктивності праці залишаться низьким відносно світових
показників, що однією з основних проблем стійкого розвитку аграрного сектора економіки. Це обумовлене
зношеними виробничими фондами, використанням застарілих технологій, недостатньо розвиненою
інфраструктурою сільської місцевості. Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна» визначає
низку завдань для розвитку сільського господарства, серед яких до 2030 року підвищення вдвічі
продуктивності праці (до 15 тис. дол. США на одного зайнятого), що сприятиме стабільному зростанню
виробництва валової продукції сільського господарства.
Останніми роками використовуються нові підходи до оцінки економічного потенціалу з використанням
альтернативного ВВП індикатора, особливостями якого є використання значної кількості показників, що дає
можливість оцінити в числовій формі такі економічні процеси, як: виснаження природних ресурсів; витрати,
пов’язані із забрудненням навколишнього середовища; збиток від економічної і соціальної злочинності;
негативні наслідки розпаду сімей тощо2.
Оцінювання всіх видів економічних ресурсів, що задіяні в аграрному виробництві, у вартісному вигляді
дасть змогу визначити сумарну їх величину, виявити структуру економічного потенціалу аграрної галузі та
детермінанти стійкого розвитку аграрного сектора.
1

Статистична інформація (Державна служба статистики України). (2019). Офіційний сайт Державної служби
статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua> (2019, квітень, 25).
2
Семенов, В.Ф., Руденко, О.І. (2012). Дослідження рівня використання економічного потенціалу регіону:
монографія Одеса: Одеський національний економічний університет.
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Таблиця 5
Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції
в аграрному секторі України
Показники
Валова продукція сільського господарства,
млрд. грн.
всі категорії господарств
сільськогосподарські підприємства
господарства населення
Валова продукція сільського господарства
на 100 га сільсько-господарських угідь,
млн. грн.
у т. ч. рослинництва
у т .ч. тваринництва
Чистий дохід (виручка) від реалізації
сільськогосподарської продукції та послуг,
млрд. грн.
Прибуток, збиток (-) від реалізації
сільськогосподарської продукції,
млрд. грн.
Частка сільського господарства у валовому
внутрішньому продукті, %
Частка сільського господарства у валовій
доданій вартості, %
Продуктивність праці, на 1 зайнятого
в сільськогосподарському виробництві,
тис. грн.
рослинництво
тваринництво

Рік
2000

2010

2013

2014

2015

2016

2017

151

195

253

251

239

254

249

58
93

94
101

137
116

139
112

132
108

145
109

140
109

370,7

523,7

609,3

708,3

674,2

713,9

600,1

227,9
142,8

334,7
189,0

499,3
220,7

500,6
207,7

474,2
200,0

519,4
194,5

432,6
167,9

-

17,3

15,8

21,5

101,0

90,1

78,8

-0,1

12,8

11,8

21,4

101,9

89,8

78,5

31,0

7,9

9,8

11,3

13,3

13,0

10,8

14,1

8,4

10,0

11,7

14,2

13,5

12,1

-

132,7

201,2

227,8

223,3

275,3

271,5

-

133,6
130,5

202,2
198,2

228,9
224,1

218,8
238,0

270,8
292,5

260,8
315,5

Джерело: розраховано авторами за даними1
Висновки. Аналіз та оцінка динаміки деяких складових економічного потенціалу стійкого розвитку
аграрної галузі України демонструють позитивні тенденції на фоні певних загроз та проблем. Демографічна
криза у сільській місцевості, слабка матеріально-технічна та технологічна база сільськогосподарського
виробництва, його концентрація, відсутність контролю за раціональним використанням земельних ресурсів,
забруднення навколишнього середовища відходами аграрного виробництва вимагають формування
інституціонального базису для вирішення зазначених проблем на національному рівні шляхом гармонізації
екологічної, економічної та соціальної детермінант стійкого розвитку аграрного сектора. Перспективи
подальших наукових досліджень пов’язані з аналізом інших потенціалів та розробкою концептуальної моделі
динамічної системи складових економічного потенціалу стійкого розвитку аграрного сектора.

References:
1. Andriichuk, V.H. (2005). Efektyvnist diialnosti ahrarnykh pidpryiemstv: teoriia, metodyka, analiz: monohrafiia [Efficiency of
activity of agrarian enterprises: theory, methodology, analysis: monograph]. Kyiv: KNEU. [in Ukrainian].
2. Paskhaver, B.Y. (2018). Ahroprodovolchyi kompleks Ukrainy u mizhhaluzevykh proportsiiakh: stan ta dynamika [Agro-food
complex of Ukraine in inter-sectoral proportions: state and dynamics]. Ekonomika i prohnozuvannia [Economics and
Forecasting], 2, 151-159. [in Ukrainian].
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ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
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INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT
OF THE ECONOMY MODERNIZATION
Information as a valuable product becomes more and more important. The value is the new information,
which carries the opportunity to combine existing factors in such a way that a synergistic effect is created.
Today is the fourth transitional age of biotechnology for the development of agricultural enterprises will
remain an urgent innovation novelty. In the captivity of an innovation vacuum, it is precisely those
enterprises that create as much as possible additional jobs, form the middle class of the economy and
remain the basis for guaranteeing democratic forms of government. One of the options of innovative
awakening in the activity of agricultural enterprises can be the implementation of innovative marketing
and the integration of the innovation provider as an intermediary in the relationship between innovations’
producers and consumers.
Keywords: agricultural enterprises, modernization of the economy, marketing of innovations, innovative
attractiveness of enterprises, innovation providers, research institutes.
Постановка проблеми. Пожвавлення впровадження інноваційних розробок в діяльності
сільськогосподарських підприємств залежить в значній мірі від сформованого інвестиційного клімату.
Йдеться про низку факторів, в залежності від класифікаційних ознак.
Потреба і проблема залучення інвестицій існує в кожній країні світу, в кожній галузі. Зважаючи на це,
ряд вчених розробили методологічні дослідження для визначення рівня інвестиційної атракційності тієї чи
іншої держави. Користуючись різними джерелами інформації, стверджуємо що Україна на фоні планетарного
масштабу залишається малопривабливою для інвестування капіталу майже за всіма рейтинговими системами.
Зокрема за показником сприятливих умов ведення бізнесу (The Doing Business), серед 190 держав, Україна
займає нижче середнього – 71 місце1, за показником глобальної конкурентоспроможності (Global
Competitiveness Index) серед 137 країн – 71 місце (що є гірше середнього рівня)2; за показником
конкурентоздатності (World Competitiveness Yearbook) – 53-й ранг із 63-х.
учасників3, за показником корупції (Transparency International) – на 32 місці серед 130 країн, даючи
кожному оцінку від нуля (дуже корумпована) до 100 (дуже чиста)4.
Тобто плюси загальнодержавного інвестиційного клімату такі як дешева робоча сила, наявність
сприятливих погодних умов з природними ресурсами необхідної якості не здатні перекрити весь негатив, який
породжений корумпованістю, складнощами у веденні бізнесу, круговою порукою у судовій гілці влади тощо.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням інвестиційної привабливості
сільськогосподарських підприємств приділили чимало уваги такі вчені як: М.Я. Демяненко5, Б.М. Щукін6,
1

Группа Всемирного банка (2019). Показатель благоприятности условий ведения бизнеса. Рейтинг стран.
<http://russian.doingbusiness.org/ru/rankings?region=europe-and-central-asia>. (2019, May, 22)
2
Индекс глобальной конкурентоспособности. Аналитический портал: гуманитарные технологии.
<https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info>. (2019, May, 22).
3
IMD world: конкурентоспособность онлайн (2019). Рейтинг конкурентоспособности.
<https://worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile/UA/wcy> (2019, May, 22).
4
Трансперенси интернешнл (2018). Индекс восприятия коррупции. <https://www.transparency.org/cpi2018>.
(2019, May, 22).
5
Демʼяненко, М.Я. (2010). Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств України: теорія і практика.
Київ: ННЦ ІАЕ, 190.
6
Щукін, Б. М. (2004) Інвестування. Київ: МАУП, 216.
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Г.П. Лайко1 та ін. Вже існує чимало напрацювань та організаційних впроваджень у сфері покращення
фінансової атракційності агроформувань. Проте окремі з них потребують додаткового опрацювання та
подальшої імплементації.
Мета статті. Метою статті виступає обґрунтування додаткових організаційних заходів та економічних
важелів підвищення інвестиційної атракційності сільськогосподарських підприємств.
Виклад основного матеріалу. На загальнодержавному рівні слід вжити наступних заходів для
покращення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств:
‒ реформування правової системи в частині захисту інтересів інвестора: забезпечення системи гарантій
для інвестора шляхом їх страхування, передчасної розробки бізнес-проектів, адміністративна відповідальність
за перешкоджання або навмисне псування іміджу інвестиційного клімату;
‒ практичне сприяння залученню зовнішніх інвесторів (покращення умов для початку ведення бізнесу
в частині: реєстрації бізнесу, підключення до системи електропостачання, надання пільгового терміну
оподаткування, вирішенні неплатоспроможності, міжнародній діяльності, залученні додаткових кредитів
тощо);
‒ покращення рейтингу національної конкурентоспроможності за рахунок оптимізації таких 12
визначальних показників: якість інститутів, інфраструктура; макроекономічна стабільність; здоров’я і
початкова освіта; вища освіта і професійна підготовка; ефективність ринку товарів і послуг; ефективність
ринку праці; розвиток фінансового ринку; рівень технологічного розвитку; розмір внутрішнього ринку;
конкурентоспроможність компаній; інноваційний потенціал2;
‒ поширення і продовження напрацювань в частині інноваційно-інвестиційної політики.
Розроблення, затвердження й впровадження державних цільових програм, наприклад, за галузевим
принципом з чіткими рекомендаціями покращення інвестиційного клімату для зовнішнього залучення
фінансів у аграрному підприємництві, в тому числі, з їх розмежуванням по рослинницькому й
тваринницькому напрямах. Цільові програми доцільно щоби базувались на пріоритетності переробки
сільськогосподарської продукції, оскільки саме переробка превалює над виробництвом в плані наповнення
ВВП та створення додаткових робочих місць;
‒ адміністративна і кримінальна відповідальність за виявлення корупційних схем;
‒ чітко прописані в державних програмах параметри і значення показників, яких необхідно досягти
сільськогосподарському підприємству для отримання дотацій, субсидій, субвенцій. Надання доступу до цієї
інформації суб’єктам відповідного профілю. Це виступатиме своєрідним стимулом доведення
до зазначеного в державних цільових програмах рівня показників господарювання економічного,
організаційного, правового, екологічного характеру більшості сільськогосподарських підприємств для
отримання фінансової підтримки з бюджету. Такий механізм водночас формуватиме ефективне, соціальноорієнтоване бізнес середовище;
‒ розробка політики з орієнтацією на підтримку інновацій, інтелектуальної власності (підвищення
частки державної підтримки на НДДКР у межах 0,2-0,3% ВВП).
Якщо здійснювати поділ факторів, котрі посилюють інвестиційну атракційність на зовнішні та
внутрішні (рис. 1), то основоположними виступають зовнішні, без реалізації яких намагання керівництва
сільськогосподарського підприємства виявляться малоефективними.
Вищенаведені показники носять узагальнюючий характер. Хоча деякі науковці пропонують
класифікувати таку інвестиційну привабливість підприємств:
‒ з позиції суб’єктів оцінки – внутрішня та зовнішня оцінка;
‒ за типом інвестора – для портфельного інвестора або для міноритарного інвестора;
‒ за часовим горизонтом оцінки – поточна та перспективна оцінка;
‒ за підходом до проведення оцінювання – фундаментальна та психологічна;
‒ за метою оцінювання – залежно від характеру подальшої діяльності суб’єкта оцінювання3.
Поки що описано базові фактори, які слід оптимізувати для покращення прихильності інвесторів
до національної економіки. Надалі проведемо поділ заходів підвищення інвестиційної атракційності (рис. 1).
До нормативно-правових передумов належить удосконалення законодавчої бази в частині гарантування
чесних правил гри у бізнес-середовищі на аграрному ринку України. Вони виступають основоположними
регуляторами
формування
та
утвердження
якості
інститутів,
визначаючих
національну
конкурентоспроможність.

1

Лайко, Г.П. (2004) Формування інвестиційної привабливості підприємств АПК. Дисертація на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук. Київ. Національний університет харчових технологій.
2
Аналитический портал: гуманитарные технологии (2019). Индекс глобальной конкурентоспособности.
<https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info>. (2019, May, 22).
3
Демʼяненко, М.Я. (2010) Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств України: теорія і практика.
Київ: ННЦ ІАЕ, 190.
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Розробка інвестиційної програми
Рис. 1. Заходи підвищення інвестиційної атракційності
сільськогосподарських підприємств

Сьогодні основними нормативно-правовими актами в цій сфері є: Закон України «Про режим
іноземного інвестування», Закон України «Про захист іноземних інвестицій в Україні», Закон України «Про
спеціальний режим інвестиційної й інноваційної діяльності технологічних парків», Закон України «Про
усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням
майна і коштів вітчизняного походження», Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності
в Україні», інші законодавчі та підзаконні акти, які регулюють інвестиційні процеси, в тому числі в аграрному
секторі економіки.
До управлінських передумов підвищення інвестиційної атракційності сільськогосподарських
підприємств відносимо:
– укази, постанови чи розпорядження органів виконавчої та законодавчої влади, які дозволяють,
забороняють, обмежують чи нормують окремі види діяльності аграрних підприємств: встановлення квот
на експорт-імпорт продукції, видання ліцензій та сертифікатів, проведення екологічного аудиту, затвердження
стандартів якості продукції, екологічних норм та нормативів тощо1.
– законодавчі та підзаконні акти, які регулюють інвестиційні процеси, в тому числі в аграрному
секторі економіки;
– популяризація застосування фінансового лізингу як нетипових капіталовкладень;
– трансформація економічних відносин на наукових засадах;
– забезпечення ефективності правових обмежень у врегулюванні спорів, досягненні незалежності
судової системи;
– поширення доступності спеціалізованих науково-дослідних послуг;
– гарантування результативності дій антимонопольного комітету;
– доведення до логічного завершення процесу становлення ринку земель сільськогосподарського
призначення з одночасним врегулюванням конституційних прав і свобод українського народу на їх
національне багатство.
Після грамотної побудови нормативно-правових та управлінських передумов настає час фінансових
важелів. До них включаємо:
– формування системи антикризових процесів, націлених на зменшення інфляційних стрибків,
нормалізацію фондового ринку;
– збалансованість експортно-імпортних операцій заради мінімізації національної боргової залежності;
– зменшення обов’язкових платежів до бюджету на певну частку інвестиційних витрат;
– фінансова підтримка через дотації і субсидії на розвиток мікро- та дрібних сільськогосподарських
підприємств, сільських територій, галузей рослинництва і тваринництва;
– поширення механізмів довгострокового кредитування;
– залучення фінансових ресурсів на основі аграрних розписок.
Зокрема ці всі економічні методи можна інтерпретувати у вигляді рисунку (рис. 2).
Соціально-економічними факторами привабливості інвестицій вважаємо:
– систематичний моніторинг і гарантування дотримання продовольчої безпеки країни;
– формування державних цільових програм, зорієнтованих на розвиток інфраструктури сільських
територій шляхом співпраці із органами місцевого самоврядування;
– активне сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в сільських місцевостях як запорука
зростання чисельності нових робочих місць;

1

Щукін, Б. М. (2004) Інвестування. Київ: МАУП, 216.
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Групування економічних важелів інвестиційної привабливості
сільськогосподарських підприємств на макрорівні

Інфраструктурне
забезпечення

Податкова
атракційнісь

Облаштування
земельних ділянок
з проведеним
електропостачанням
для потенційного
бізнесу

Скорочення
податкового
навантаження

Підготовка
оперативної
реєстрації прав
власності для
інвестора

Скорочення
податків
на інвестований
капітал
Зняття податків
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Рис. 2. Економічні важелі інвестиційної привабливості
сільськогосподарських підприємств
– першочергові заклики з подальшим введенням нормативних засад на зразок провідних європейських
держав (у сфері збереження довкілля) до модернізації господарювання в частині збереження довкілля та
зменшення шкідливих викидів у довкілля шляхом сплати нових екологічних податків, встановлення суворих
правил й адміністративної відповідальності за їх порушення;
– систематична перевірка органами санітарно-епідеміологічних станцій, державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадастру дотримання сільськогосподарськими підприємствами норм внесення
пестицидів, гербіцидів, та інших препаратів неорганічної хімії з метою збереження родючих властивостей
ґрунтів, особливо орендованих.
Щодо внутрішніх передумов привабливості для інвестування в сільськогосподарські підприємства, то
до них відносимо:
‒ реструктуризацію прибутку в напрямі збільшення фонду накопичення, зростання вартості фірми;
‒ оптимізація ціни, постійна модернізація якісних характеристик товару, дотримання висококласного
сервісу;
‒ вжиття заходів щодо фінансового планування, бюджетування та мінімізації ризиків агрофірми;
‒ систематичне здійснення інвентаризації, ревізії матеріальних та нематеріальних активів;
‒ безперервний моніторинг зовнішнього середовища шляхом виходу на новий ринок з новим
товаром;
‒ рекламування діяльності, сильних сторін підприємства, його готовності до залучення нових
партнерів та інвестиційних вливань серед потенційних клієнтів.
Невід’ємною складовою покращення інвестиційної привабливості підприємства є процес формування
інвестиційної програми. До такого процесу належать розробка механізмів залучення інвестицій, моделі, та
проектно-кошторисні роботи, які згідно інструкції прошиваються та підписуються відповідною особою. Для
розуміння інвестиційної вигоди, на підприємствах повинно бути проаналізовано: ефективність використання
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майна, ділова активність; ліквідність наявних матеріальних та нематеріальних активів і найбільш привабливий
етап для інвестора: прибутковість власного капіталу і прибутковість продажів. Також повинен бути
розроблений прогноз додаткової частки рентабельності, яку зможе отримати інвестор після вливання капіталу,
що і відображається у проектно-кошторисній інвестиційній програмі.
Розробка інвестиційної стратегії підприємства ‒ на 3-5 років з паралельним формуванням тактичних
інвестиційних портфелів на 1-2 роки1.
На фоні вищесказаного можна структурувати основні заходи покращення інвестиційної атракційності
сільськогосподарського підприємства, покладаючись на внутрішньофірмові стимули і досвід управлінського
персоналу з їх поділом на такі чотири блоки (рис. 3).

Шляхи покращення інвестиційної атракційності агроформувань
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Рис. 3. Потенційні шляхи покращення атракційності інвестицій сільськогосподарських
підприємств та цілі їх досягнення
Висновки. Інвестиційні потоки приваблює стабільність економічної системи. Поточний стан в Україні
не може гарантувати інвесторам безпеку їхніх вкладень. Попри недосконалість судової системи доречно
підкріплювати інвестиційні моделі новітніми досягненнями Інтернет-технологій.
1

Лайко, Г.П. (2004). Формування інвестиційної привабливості підприємств АПК. Дисертація на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук. Київ. Національний університет харчових технологій.
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Вони здатні сприяти розвитку підприємства одночасно в трьох напрямах:
‒ контролюватимуть за господарськими процесами вирощування, відгодівлі рослинницької та
тваринницької продукції сільськогосподарських підприємств (завдяки цілодобовому дистанційному
візуальному доступу через мережу Інтернет та відеореєстрації), впливаючи таким чином на якість продукції;
‒ формуватимуть конкурентне середовище, знижуючи ціну на кінцеву продукцію (з’єднавши через
Інтернет-портали (площадки) виробника та споживача і оминаючи при цьому посередників з додатковими
націнками);
‒ гарантуватимуть новим та утвердженим товаровиробникам ринок збуту сільськогосподарської
продукції, базуючись на форвардних та ф’ючерсних контрактах.
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PREREQUISITES AND FEATURES
OF THE DEINSTITUTIONALIZATION REFORM
IMPLEMENTATION OF CHILDREN INSTITUTIONS
IN UKRAINE
The article highlights the conceptual foundations of deinstitutionalization reforms in Ukraine. The purpose
of this article is to: identify the preconditions and characteristics of the institutional reform
implementation of children establishments through deinstitutionalization in Ukraine and comparative
analysis of Ukrainian and foreign studies, analytical reports (2005‐2017), which is based on the
quantitative and qualitative assessment of absolute and relative indicators. The methodological basis of
the research is theoretical works of both Ukrainian and foreign scientists regarding the definition and
essence of “deinstitutionalization” and different approaches to reforming state institutions for children.
During the analysis of statistical data and sociological researches, the author identified the reasons for the
placement of a large number of children in state residential institutions and certain preconditions for the
beginning of the reform of this institution.
Keywords: social policy, reform of the institutional care, deinstitutionalization.
Problem statement. In Ukraine, in particular, a large number of orphans and children deprived of parental care
are educated in residential institutions; therefore, the state system reform over children’s care is extremely relevant
nowadays. The practice of sending children to residential institutions has a negative impact on their upbringing. The
society does not realize the harm and consequences of boarding education (including economic ones). Boarding
schools have a collective approach; there are no patterns of family behaviour and the development of autonomy,
communicative skills, responsibility and financial literacy.
At the same time, by 2000, there was practically no support for families. Public institutions included:
– institutions for orphans and children deprived of parental care;
– institutions for children from low-income families;
– institutions for children with disabilities;
– institutions for children with special educational needs;
– institutions for homeless children.
A separate group of boarding schools is made up of schools (children aged 11-14) and social rehabilitation
schools (children aged 14-18), which accept children who have committed offenses and have been sent to such
institutions by court decision. As for 1st Jan 2018, according to statistics in Ukraine, there were 718 residential social
care institutions for children, among which: 38 – the Ministry of Health; 117 – Ministry of Social Policy: 563 –
Ministry of Education and Science.
According to the Monitoring study of the residential institutions and institutions for the children’s social
protection (institutional care establishments) functioning system conducted by the President of Ukraine on the rights
of the child in conjunction with the All-Ukrainian public organization “Ukraine without orphans” in 2016, there were
104,000 children in 774 institutions, of which only 10% were orphans, 25% of gifted children and 42% of children
who needed correction of physical and / or mental development. In addition, 150,000 children with disabilities,
of which only 5% were covered by inclusive education and were studying in special classes, secondary schools and
boarding schools – 30%, 15% were not involved in education. Another feature is that the subordination is carried out
at different levels: from the state, regional, district to city one. The fullness of residential institutions is 76%, with the
same number of children in the regions the different types of institutional care establishments function1.
Elimination of the reasons for sending children to social state institutions, providing family support, developing
high-quality alternative care services can be possible due to the de-institutionalization process.
In 2017, the “deinstitutionalisation” (DI) reform started in Ukraine as an alternative to long-term detention
of children in public in-patient institutions (boarding schools, shelters, etc.), which has certain preconditions,
peculiarities and risks of implementation.
Recent research and publications analysis. A. Popovich’s study of modern approaches
to the “deinstitutionalisation” concept interpretation deserves special attention2.
1

Адміністрація Президента України (2013). Уповноважений Президента України з прав дитини.
<https://www.president.gov.ua/docs/zvit_int_2013.pdf > (2018, November, 11)
2
Попович, А. (2012). Сучасні підходи до тлумачення поняття «деінституціалізація». Науковий вісник
Ужгородського Національного Університету. Series: “Pedagogy. Social work”, 24, 130-133.
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Domestic scholars emphasize that DI is a process of institutional formations destruction, a change in social
rules and a clearly expressed (or hidden, latent) rejection of institutional requirements for social behaviour1.
The deinstitutionalization issues were considered in relation to orphans and children deprived of parental care
in the works of V. Boshnyak,2 L. Zavatska & L. Mahotkina3, O. Mordan4, А. Dakal5, Yu. Goremykina6;
the deinstitutionalisation of residential institutions in the context of the children’s rights protection in the works
of S. Vavrova7, I. Lopatchenko8.
According to the European Commission, deinstitutionalisation is a set of measures that provides for the
children placement from institutional to family forms of education, an integrated approach to the transformation
system of the children protection direction – the transition from the children education in large institutions – to the
children upbringing in such forms of organizations that are maximally close to family and community-based services –
housing, treatment, education, rehabilitation of the child and family, foster families, if there are no families or it is not
capable of performing the functions assigned to it.
DI and the transformation of services for children are, in essence, a process of abandonment of the care system
based on large institutions and the transition to a range of integrated services based on family and community9. It is
believed to consist of four components: preventing referrals and staying in institutions without need; search and
development of adequate alternative care for the child within the community, including housing, treatment, training,
education and rehabilitation of children and their families; improvement of community services for children who
really need state care as well as family support; long-term care plans and permanent placement in substitute families
for those children whose parents failed to respond to appropriate interventions and rehabilitation and assessed as being
unable to care for the child.
Despite the considerable efforts of scientists in this direction, they all are distinct in nature. Therefore, there is a
need for an analysis of modern approaches and the synthesis of the holistic vision of this process. Therefore,
the purpose of this article is to: identify the preconditions and characteristics of the institutional reform
implementation of children establishments through deinstitutionalisation in Ukraine; analysis of factors and risks
impacting the effectiveness of this reform and substantiation of the model for reducing their negative impact
on the basis of statistical and comparative analysis of Ukrainian and foreign studies, analytical reports (2005-2017),
which is based on the quantitative and qualitative assessment of absolute and relative indicators.
Statement of basic materials. The DI reform currently is considered by the government, academics, the public,
European experts, and others very precisely. They put forward various preconditions for this reform implementation
in Ukraine. To summarize the available information, the authors conducted a qualitative analysis of studies,
monitoring reports, reports on the situation of orphan children and children deprived of parental care.
The analysis of these reports and sociological surveys for the period of 2005-2016 allowed highlighting
the most common causes of children entering orphanages, namely:
1. Lack of preventive social work at the community level.
2. Underdevelopment of inclusive education.
3. Low effectiveness of social services for families and individuals in difficult living conditions.
4. The complexity of financial and organizational mechanisms of public administration.
5. The crisis of the family institution, the growth of the number of divorces and single-parent families.
1

Головаха, Є., Паніна Н.(2001). Пострадянська деінституціалізація і становлення нових соціальних інститутів
в українському суспільстві. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 5-22.
2
Бошняк В. (2010) Деінстуціалізація та реформи у сфері захисту дітей – два боки однієї медалі: погляд
з-за кордону. Права дітей, 1 (9), 7-9.
3
Завацька, Л., Махоткіна, Л. (2011). До проблеми деінституалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклуванняю Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
<http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2011_84/Zavats1.pdf> (2018, November 10).
4
Мордань, О. (2012). Міжнародна практика реформування державної системи опіки: досвід для України.
Дніпропетровський регiональний iнститут державного управлiння
<http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2012/2012_02(13)/12mooodu.pdf> .(2018, November 10).
5
Дакал, A. (2016). Реформування системи інституціонального догляду та виховання дітей у контексті захисту
їх прав. Public Administration: Theory and Practice, 2, 97-105.
6
Горемикіна, Ю. (2017). Інституалізація дітей у контексті соціальних ризиків та політика деінституалізації.
Східна Європа: Економіка, Бізнес та Управління, 4 (09), 179-187.
7
Vavrova, S. (2015). Children and Minors in Institutional Care: Research of Self-Regulation Procedia. Social and
Behavioral Sciences.< https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815002955> (8 July 2018).
8
Лопатченко, І. М. (2017). Державне управління профілактикою соціального сирітства на регіональному рівні:
дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата наук з державного управління. Харків: ХарРІ НАДУ
при Президентові України, 236.
9
Представництво Юнісеф в Україні (2009). Деінституціалізація та трансформація послуг для дітей). Київ:
Калита.
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6. Lack of effective mechanisms of public administration and support of families with children.
The authors consider that it is necessary to add one more priority reason of placement a significant number of
children in state institutions that is the poverty of families with children.
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Fig.1. Indicators of Poverty Criteria for Families with Children
Confirmation of poverty of a significant proportion of families with children is indicators of poverty rates of
families with children (Fig. 1).1 According to the first half of 2017, the most vulnerable socio-demographic group is
children (persons 0-17 years old), almost one third of whom falls into the poor category by relative criterion (the level
of relative poverty is 32.4%).
Absolute poverty criterion: the standard of living is lower than the minimum level adopted in society; person’s
incomes equal the minimum of subsistence.
Relative criterion: the standard of living is significantly lower than the average level in society. Achievements
in the family forms of alternative care and adoption programs development accumulated since 2005 have led
to a reduction in the proportion of orphaned children raised in institutions to ~ 10% of their total. However, the total
number of students in institutions has not decreased due to the placement of children from their families by parents’
applications. Moreover, there was no reliable statistics due to the terminological uncertainty, the diversity of forms
of institutions and their subordination to various agencies, there was no centralized control over the observance
of the children rights from them.
First of all, it ought to be noted that in 2013, according to data provided by the regional state administrations,
the following was established: in Ukraine there were 957 children’s institutions with boarding school, which
calculated for 153 849 places. In institutions, as of January 1st, 2013, there were 11,746 children (1.5% of the
children’s population of Ukraine). Of these, 13.5 thousand (11%), that was every tenth, had an orphaned child or
a child deprived of parental care. In order to ensure the establishments activities 9,104 staff units were foreseen.
According to oblast state administrations, the total amount of funding for institutions with residential care was UAH
5.7 billion for 2013, of which wages and salaries accounted for 3.8 billion UAH which is equal to 66% of the total
amount of appropriations. The expenditures on direct expenses for the children maintenance (food, clothes, footwear,
medicines) amounted to UAH 798 million, which was only 14% of the total amount of allocated funds2.At the same
time, the expenses for the boarding school’s maintenance are constantly increasing: from 5.1 billion hryvnias
in 2014 – to 6.4 in 2015 and more than 7 billion in 2016, in 2017 – 8 billion hryvnias. Another 250 million in 2016
and 234 million in 2017 came from philanthropists. Of this amount, 80% was spent on utility bills payment for large
buildings and salaries for boarding schools.
The process of reforming residential institutions in Ukraine began to take place in 2006, when the concept
of “Program for the reformation of boarding schools, institutions of all forms of ownership for orphans and children
deprived of parental care for 2006-2010” was adopted, but the institutions were reorganized without a system, one
type of residential institution was replaced with another boarding school, there was no in-depth analysis of the existing
network of institutions and its compliance with the needs of children living in the community.
1

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України (2018).
Аналітична записка «Комплексна оцінка бідності та соціального відчуження в Україні за І півріччя
2016-2017 років»<http://www.idss.org.ua/arhiv/2016_2017_otsinka_bidnosti_pivroku.pdf> (2018, June, 14).
2
UNICEF in Ukraine (2014). Захист прав дитини в Україні Підсумки діяльності у 2013 році Уповноваженого
Президента України з прав дитини Ю. О. Павленка <https://www.unicef.org/ukraine/Report_2014_OBL.pdf>
(2018, June, 14).
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At the end of 2013, the “Open the Doors for Children” Civic Campaign, part of the European Opening Doors
for Europe’s Children, was founded. It was initiated and supported by the Mission of the charity organization “Hope
and Housing for Children in Ukraine”, which united many defenders of the children rights: organizations, activists and
volunteers, religious leaders and artists. Dozens of public events were held to attract the attention of the public to the
needs of institutionalized children. The launch of the “Open the door for children” campaign actually coincided with
the beginning of the crisis of 2013-2014 in Ukraine, so its actions and messages were often lost in the then information
flow. In 2016, the second phase of the campaign began, during which regional coalitions were formed, which would
promote the DI in all regions of Ukraine.
At the same time, the decisive precondition was the integration of Ukrainian society into the European
community, which served as an important stimulus for democratic reforms and adaptation to the European standards
of the institutional care system for children.
In order to change the situation, in January 2015, the Strategy for Sustainable Development “Ukraine-2020”
was approved – a document defining the directions and priorities of Ukraine’s development until 2020: sustainable
development of the country; security of the state, business and citizens; responsibility and social justice; pride
for Ukraine in Europe and in the world. The direction “Responsibility and Social Justice” envisages implementation
of 14 reforms and programs, among them is the Reform of the social protection system. Therefore, at the same time,
several very important reforms, including education and health, which have a direct bearing on deinstitutionalisation,
were launched at the same time.
At the end of 2016, the Commissioner for the Rights of the Child announced the completion
of a comprehensive strategy for deinstitutionalization in Ukraine. Different domestic and international organizations
participated in the strategy development. On March 31st, 2017, at the meeting of the National Council for Reforms
under the chairmanship of P. Poroshenko, the National Strategy for the Reform of the Institutional Care and Keeping
of Children for 2017-2026 were presented. In August 2017, the Strategy and Plan of Action of its first stage were
approved by the Cabinet of Ministers. The head of this reform is the Ministry of Social Policy, and the Commissioner
for the President of Ukraine on the child rights who has to monitor its implementation. Coordination of this reform
will be held by National Office for the Reintegration of De-institutionalization under the Assignee of Ukraine
on the Rights of the Child, created with the support of the Lumos and EDGE foundations, in order to unite the efforts
of ministries, local authorities and public organizations to reform institutions, as well as to provide expert and advisory
support, monitor the progress of the reform and assist in every possible way. The Concept of the State Social Program
“National Action Plan for the Implementation of the UN Convention on the Rights of the Child” for the period up to
2021 was approved 1.
During the years of implementation of the residential institution’s reformation, various forms of care
for children in the family will be developed and restored. Traditional forms of family care include adoption and
guardianship (care). Innovative forms of family care include: foster family, orphanage of family type, patronage
family, small group house. DI is preventive social services development, which have to operate at three levels
(Tabl. 1).
Table 1
The content of social services of a preventive nature for families
with children in the DI process
Levels

Characteristics of social services

І level

Provision of basic social and medical services for families, implementation of programs
for responsible parenting, information and education campaigns.

ІІ level

Prevention of children getting into orphans. It is an early detection of families in
difficult life situations, their patronage, rehabilitation services and inclusive education
for children with disabilities, etc.

ІІІ level

The reintegration of children who have already been placed in an orphanage, their
biological families or placement in alternative forms of family education – foster
families, orphanages of a family type. The boarding schools offer to turn into
institutions with a wide range of family-oriented services, educational and
rehabilitation centres.

1

Концепція Державної соціальної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини” на період до 2021 року, 2017 (Кабінет Міністрів України) Офіційний сайт Верховної Ради України
<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/230-2017-%D1%80> (2018, July, 07).
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The Canadian-funded Expert Deployment for Governance and Economic Growth (EDGE) project provides
technical assistance in implementing priority reforms in Ukraine, including DI. Within the framework of the social
services modernization project, for which Ukraine has received a loan of 300 million Euros from the World Bank,
there are pilot projects on DI in several areas, with a host of conferences, trainings, seminars and meetings to discuss,
explain, demonstrate and teach what and how it has to take place in the reform process.
According to the National Strategy, in 2026, children in institutions have to comprise less than 0.5% of the total
number (now – 1.5%). Those children who, for various reasons, will remain in institutions, but not in families, will
live in small institutions in conditions which are as close as possible to the family ones, – up to 10 people in one
institution. In each community, accessible and quality services for families with children will be available. There will
be a market for these quality services, at least 50% of which will be provided by professional non-governmental
organizations.
The first phase of the strategy is now under way which the creation of regional plans is. Each region is
preparing its own reform plan, for which it is necessary to assess the availability of services in the community,
available residential institutions, the number of children in institutions, and analyse the causes of their entry to them,
in order to understand what services, need to be implemented so that no child is in an orphanage.
An alternative care service for children is introduced, who for certain reasons cannot live with biological
parents – patronage over a child. During the year 2017, 24 families of patron educators with 52 children were set up.
At present, there are 30 patronage families with 71 children.
During 2017, the total number of orphans and children deprived of parental care decreased by 1,274 and
as of 1st Jan, 2018, there were 71,566 children (as of 1st Jan, 2017 – 72,840 children).
The work has been intensified on the placement of orphans and children deprived of parental care and care
in family-type orphanages, foster families. During 2017, 1,652 children were arranged in family-type orphanages and
foster families, which is 230 children more than last year. Moreover, the number of children’s homes of family type
increased by 46.
In general, 65,393 orphan children and children deprived of parental care are covered by family forms
of education, which is 91.3% of the total number of such children.
In 2017, a subvention of UAH 277.7 million was allocated to local budgets for the construction / major repair /
reconstruction of small group houses for orphans and children deprived of parental care. For the purpose of the
subvention, 54 houses for family-type orphanages were purchased, where 334 children and 468 apartments for social
housing were arranged for 579 orphan children and deprived of parental care1
Conclusions. Thus, the main preconditions for the immediate, long-awaited implementation
of the de-institutionalization reform can be highlighted: the negative impact on the children development who are
in boarding schools; violation of their socialization; ineffective financial expenses for the children maintenance
in state institutions, limited access to high-quality social services, especially children with disabilities; insufficient
protection of children’s rights, imperfection of the legislative framework and integration of Ukrainian society into the
European space.
Both intensive and slow reform, which is accompanied by the creation of new competent authorities and
does not affect the elimination of the old ones, can completely complicate the system and make it even less
functional than before. The same can happen due to the unclear division of responsibilities and coordination
between all stakeholders.
DI ought not to be limited to the withdrawal of children from residential institutions; it has to include
the community-based preventive network development and support services aimed at meeting the children needs.
When carrying out the reform it is necessary to take into account the experience of European countries.
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MANAGEMENT IN ECONOMIC SECTORS AND ENTERPRISES.
REGIONAL ECONOMY
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Харківський національний технічний університет сільського господарства
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РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОДИН
З ГОЛОВНИХ НАПРЯМІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Oleksandr Hridin
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Ukraine

RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES AS ONE OF THE MAIN
DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
The article aims to substantiate the expediency of introduction of resource‐saving technologies as an
effective instrument of providing of innovative development of agricultural enterprises. The main causes
of losses of resources in agricultural production are established. The priority directions of innovative
development of agriculture, based mainly on the implementation of resource‐saving technologies, are
specified. measures of rational consumption of resources and reducing the cost of production were
formalized. The recommendations on the realization of the strategic task on the introduction of innovative
resources‐saving technologies were given.
Keywords: innovative development, resource, resource saving, resource saving technologies, resource
potential, efficiency.
Постановка проблеми. Сучасний кризовий стан, у цілому негативні тенденції та загалом вкрай
примарні перспективи відродження вітчизняної економіки у цілому та сільського господарства і
зерновиробництва зокрема, обумовлені повною відсутністю дієвої конкурентної парадигми інноваційного
розвитку. Крім того наявні роками накопичені соціально-демографічні та суспільно-політичні проблеми, що
потребують невідкладного вирішення і які можливо розв’язати лише шляхом докорінної перебудови
економічної системи на основі інноваційної трансформації усіх без виключення її сфер. Держава, у якій
відсутній науковий потенціал або він реалізується не у повному обсязі, приречена залишатись на другорядних
позиціях у світі. Неспроможна підтримувати високий рівень інноваційної діяльності, створювати і
впроваджувати інновації, вона неухильно втрачатиме конкурентні переваги. Отже, проблема забезпечення
інноваційного розвитку є актуальною і потребує поглибленого вивчення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема недостатнього забезпечення інноваційного
розвитку аграрних підприємств висвітлена в працях таких вчених як: В.Я. Амбросова, С.О. Заїки,
Г.Є. Мазнєва, Д.І. Мазоренка, П.Т. Саблука, С.І. Шмат, П.Г. Лузана, С.В. Колісника, В.С. Шебаніна,
Е.В. Безверхової, В.Г. Руського, А.Н. Панасюка, В.М. Ширяева та багато інших. Проте більш детального
аналізу потребує стан та перспективи впровадження ресурсозберігаючих агротехнологій як пріоритетного
напряму інноваційного розвитку підприємств.
Мета. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні доцільності впровадження ресурсозберігаючих
агротехнологій як дієвого інструменту забезпечення ефективності і конкурентоспроможності підприємстввиробників сільськогосподарської продукції. Досягнення поставленої мети вимагало вирішення наступних
завдань:
– конкретизовано пріоритетні напрями інноваційного розвитку сільського господарства;
– формалізовані заходи раціонального споживання ресурсів і зниження собівартості виробництва
продукції;
– надані рекомендацій щодо реалізації стратегічного завдання по впровадженню інноваційних
ресурсозберігаючих агротехнологій.
Виклад основного матеріалу. Стратегічне значення зерновиробництва для вітчизняної економіки є
незаперечним, оскільки воно формує основу продовольчої безпеки країни, здійснює потужний економічний
вплив на ефективність функціонування усього сільського господарства. З огляду на це саме зерновиробництво
має стати каталізатором реалізації інноваційної парадигми розвитку усієї аграрної сфери.
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Не можна не погодитись із твердженням, що раціональне природокористування, засноване
на ощадливому використанні природних ресурсів, є головною передумовою переведення зерновиробництва
на інноваційну модель сталого розвитку, оскільки ефективний розвиток зерновиробництва в умовах жорсткої
конкурентної боротьби неможливий без широкого застосування інновацій1.
Одним з пріоритетних напрямів інноваційного розвитку зерновиробництва є впровадження
ресурсозберігаючих технологій. Традиційно проблема ресурсо- та енергозбереження у сільському
господарстві України є наріжною. У зв’язку з цим найбільш актуальними стають завдання розробки та
впровадження інноваційних ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур,
технічного переозброєння аграрного виробництва, відповідної підготовки нових та підвищення кваліфікації
існуючих кадрів, розвитку ринкової інфраструктури, які сприятимуть раціональному використанню ресурсів,
зростанню продуктивності суспільної праці, скороченню витрат виробництва і нарощуванню обсягів
продукції за рахунок підвищення урожайності2.
Впровадження інноваційних ресурсозберігаючих технологій має базуватись на безумовному виконанні
наступних принципів: збереження рослинних залишків на поверхні поля; застосування енерго- і
ресурсозберігаючих систем обробітку ґрунту; використання сівозмін, що включають в себе рентабельні
культури та культури, які поліпшують родючість ґрунту; інтегрований підхід у боротьбі з шкідниками і
хворобами; використання комбінованих агрегатів; використання якісного посівного матеріалу тощо.
Ресурсозбереження – це процес ефективного використання матеріально-технічних, трудових, фінансових
та інших ресурсів. Його мета – виробництво продукції з кращими якісними показниками за мінімальних
сукупних витрат виробничих ресурсів і підвищенні економічної віддачі від кожної натуральної їх одиниці.
Перехід сільського господарства від екстенсивного до інтенсивного, а в подальшому до інноваційного
ресурсозберігаючого виробництва можливий за наявності організаційно-економічних методів управління
ресурсозбереженням.
Ресурсозбереження в рослинництві – це комплекс взаємопов’язаних організаційних та економічних
заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання і стимулювання економії матеріальнотехнічних ресурсів, впровадження ресурсозберігаючих заходів, а також виробництво сільськогосподарської
продукції з мінімальними витратами всіх ресурсів в грошовому і натуральному вираженні3.
Ефективне впровадження інноваційних ресурсозберігаючих технологій має базуватись, головним
чином, на: розробленні та неухильному дотриманні сівозмін; удосконаленні технологічних процесів та
режимів роботи машин і агрегатів; комплексному захисті рослин від хвороб, бур’янів та шкідників;
застосуванні сучасних комбінованих високопродуктивних зразків техніки; використанні збалансованої
системи внесення мінеральних та органічних добрив; використанні для посіву високопродуктивних сортів та
гібридів насіння; удосконаленні організації праці, підвищенні кваліфікації та зацікавленості працівників тощо.
Отже, запорукою успішного впровадження ресурсозберігаючих технологій є здійснення планомірної,
системної, комплексної роботи за усіма переліченими взаємопов’язаними та взаємозалежними між собою
напрямами4. Структурна схема ресурсозберігаючих агротехнологій представлена на рис. 1.
Процес ресурсозбереження в сільськогосподарських підприємствах обумовлений постійним зростанням
цін на придбані ресурси (технічні та енергетичні) і їх неефективним використанням, низьким рівнем цін
на реалізацію сільськогосподарської продукції, її диспаритетом у порівнянні з промисловою продукцією та, як
наслідок, браком фінансових коштів. Це скорочує споживання ресурсів, що призводить до невиконання
окремих технологічних операцій, збільшення термінів виконання механізованих робіт, зниження врожайності
культур, а також якості продукції. Для раціонального споживання ресурсів і зниження собівартості
виробництва продукції економічна діяльність аграрних підприємств повинна бути спрямована на комплексне і
системне впровадження технічних, технологічних і організаційних заходів5.
До технологічних заходів відносяться:
– впровадження енерго – і ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських
культур, які дозволять скоротити виробничі витрати з одночасним забезпеченням підвищення урожайності та
якості кінцевої продукції;
– заміна застарілих, енергомістких, низькопродуктивних технологій на сучасні інноваційні,
з використанням прогресивної високопродуктивної техніки вітчизняного та зарубіжного виробництва тощо.
1

Шебанін, В.С. (2014). Зерновиробництву України – інноваційний розвиток. Вісник аграрної науки
Причорномор’я, 1, 3-10. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/vanp_2014_1_3> (2019, травень, 31).
2
Заїка, С.О., Грідін, О.В. (2016). Ресурсозберігаючі технології як пріоритетний напрям інноваційного розвитку
аграрної економіки. Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України: колективна
монографія. Умань: Сочінський М.М., 246-253.
3
Мазоренко, Д.І., Мазнєв, Г.Є. (2007). Інноваційні агротехнології. Харків: ХНТУСГ.
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Мазнєв, Г.Є. (2015). Інноваційні ресурсозберігаючі технології: ефективність в умовах різного фінансового
стану агроформувань. Харків: Майдан.
5
Мазоренко, Д.І., Мазнєв, Г.Є. (2008). Інноваційні ресурсозберігаючі технології вирощування ріпаку. Харків:
Майдан.
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Рис. 1. Структурна схема ресурсозберігаючих агротехнологій
у галузі рослинництва
До технічних заходів належать:
– впровадження високопродуктивної комбінованої техніки, що дозволяє за один прохід виконувати
декілька операцій;
– збільшення ширини захвату машинно-тракторних агрегатів і робочих швидкостей;
– раціональне агрегатування машин, спрямоване на повне використання потужності мобільних машин
(тракторів, комбайнів тощо);
– заміна машин з наднормативними термінами служби з метою скорочення витрат ПММ і запасних
частин.
До організаційних заходів ресурсозбереження відносяться:
– удосконалення структури посівних площ і розширення посівів низьковитратних і
високорентабельних культур;
– введення нових високорентабельних культур;
– розширення посівних площ під сортами культур різних термінів дозрівання, що сприятиме
збільшенню термінів виконання робіт, зростанню річного завантаження тракторів і сільськогосподарських
машин та зниженню потреби в них;
– збільшення розмірів виробництва.
Велике
значення
для
ресурсозбереження
має
поліпшення
організації
використання
сільськогосподарської техніки. Для цього необхідні:
– раціональне комплектування МТП з метою повного використання потужності тракторів,
– організація роботи техніки в 1,5-2 зміни;
– усунення простоїв техніки з організаційних причин і збільшення денного та сезонного виробітку1.
Застосування ресурсозберігаючих технологій має супроводжуватися постійним підвищенням родючості
ґрунту, урахуванням біологічних особливостей районованих високопродуктивних сортів інтенсивного типу,
використанням інтегрованого захисту рослин від бур’янів, шкідників і хвороб, формуванням оптимального
складу машинно-тракторного парку при високопродуктивному його використанні, високою кваліфікацією
кадрів, суворим дотриманням технологічної дисципліни2.
Впровадження ресурсозберігаючих технологій має розглядатись в рамках довгострокової стратегії
менеджменту кожного сільськогосподарського підприємства. При цьому комплексний підхід до управління
процесом їх впровадження в широкому розумінні припускає системну роботу за наступними основними
напрямками:
– оптимізація виробничої та організаційної структур;
– удосконалення технологічної системи сільськогосподарських підприємств;
1

Саблук, П.Т., Мазоренко, Д.І., Мазнєв, Г.Є. (2005). Технологічні карти та витрати на вирощування
сільськогосподарських культур. Київ: ННЦ ІАЕ.
2
Мазоренко, Д.І., Мазнєв, Г.Є. (2006). Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських
культур з різним ресурсним забезпеченням. Харків: ХНТУСГ.
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– модернізація матеріально-технічної бази виробництва;
– застосування сучасних організаційно-управлінських інновацій тощо.
Важливу роль в нинішніх умовах господарювання відіграють питання зниження собівартості і
підвищення економічної ефективності виробленої продукції, тому вирішення проблеми застосування
інноваційних технологій у рослинництві нині має першочергове значення. У зв’язку з цим особливу
значимість набуває всебічне дослідження проблем ресурсозбереження. Отже, необхідно розкрити пріоритети і
перспективні напрямки ресурсозберігаючого розвитку рослинництва.
Сутність ресурсозберігаючої діяльності полягає в комплексному використанні ресурсів, максимальному
усуненні всіх видів втрат, більш повному залученні в господарський оборот вторинних матеріальних і
енергетичних ресурсів при заміщенні вичерпних і невідновлюваних їх видів. Домінуючим постулатом системи
ресурсозбереження виступає те, що раціональне споживання ресурсів виробництва забезпечує досягнення
емерджентного ефекту і значно підвищує стійкість розвитку галузей АПВ в цілому, знижуючи їх витратність і
екстенсивність1.
Аналіз передового світового та вітчизняного досвіду свідчить про те, що економічна ефективність будьякого з підприємств АПВ залежить не стільки від величини ресурсного потенціалу, скільки від уміння
з максимальною віддачею використовувати наявні ресурси, тобто від розвитку ресурсозберігаючих процесів
в господарюючих суб’єктах.
Досягнення сталого розвитку економіки сільського господарства в даний час і в перспективі потребує
вирішення проблеми оптимізації ресурсоспоживання та ресурсозбереження.
До основних причин втрат ресурсів у сільськогосподарському виробництві можна віднести:
– нераціональне використання матеріальних ресурсів в технологіях;
– незбалансоване використання земельних ресурсів і біологічного потенціалу рослин;
– відхід від науково-обґрунтованих систем машин для виробництва сільськогосподарської продукції
та оптимально скомплектованого машинно-тракторного парку сільгоспвиробників2.
Висновки. Отже, проблему ресурсозбереження слід розглядати з позицій агроекологічних проблем
землеробства, систем виробництва рослинницької продукції, технологій і машин для комплексної механізації
сільськогосподарського виробництва, враховуючи, що вони є ключовими ресурсами при виробництві
сільськогосподарської продукції.
Перехід на ресурсозберігаючі технології необхідно здійснювати послідовно і планомірно. У цей період
відбуваються позитивні зміни біологічних, агрохімічних, агрофізичних та інших властивостей ґрунту,
підвищується продуктивність культур.
Правильно організовані сівозміни з науково-обґрунтованим чергуванням культур – запорука успішного
впровадження ресурсозберігаючих технологій. Обов’язковим є включення в структуру сівозмін культур, що
підвищують родючість ґрунтів.
Впровадження інноваційних технологій – це тривалий процес, і для отримання вагомих результатів
потрібні роки. Разом з тим, відкладати цю роботу на віддалену перспективу – означає, безнадійно відстати
в майбутньому. Адже ресурсозберігаючі технології забезпечують істотне скорочення витрат, що дозволяє
створити умови для забезпечення конкурентоспроможності українських товарів на світовому ринку
сільськогосподарської продукції.
Технологічний прорив на основі інноваційної системи розвитку аграрного сектору економіки
України – це найкоротший шлях до вирішення виробничих, економічних і соціальних проблем галузі
рослинництва. Однак технологізація галузі повинна бути тісно пов’язана з ресурсозбереженням, тобто
в основі її повинні лежати сучасні ресурсозберігаючі технології як фактор сталого зростання аграрного
виробництва.
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МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ
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METHODOLOGICAL INSTRUMENTS FOR EVALUATION
OF LAND USE EFFICIENCY BY AGRICULTURAL ENTERPRISES
The article substantiates and analyzes methods of assessment of the efficiency of land resources use by
agricultural enterprises. The research studies and applies a wide range of methodological approaches for
determination of regularities and problem directions in the phenomena and processes deteriorating of
efficient employment of the resources. The authors of the work consider that fundamentals for the
methodology of examination of land resources of agricultural enterprises should include factor‐conceptual
and methodic approaches to assessment of efficient land resources use.
Keywords: methodological instruments, efficiency, land use, agricultural enterprises, agricultural lands.
Постановка проблеми. Дослідження земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств вимагає
застосування широкого арсеналу методологічних підходів для виявлення закономірностей та проблемних
напрямів в явищах і процесах, що детермінують їх ефективність використання.
Вперше поняття «ефективність» ввели У. Петті та Ф. Кене, які провели кількісний аналіз економічних
процесів1. Саме поняття «ефективність» має латинське походження (effectus – виконання, результат, а
efficientia – результативність).
Завданням даного дослідження є обґрунтувати та зробити аналіз методів оцінювання ефективності
використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств.
Вклад основного матеріалу. Сучасні наукові погляди щодо сутності ефективності розмежувалися
за двома напрямами: відповідно до першого – ефективність пов’язана з результативністю2, що відображає
рівень досягнення запланованого результату3, ступінь досягнення стратегічних цілей і завдань4 і виступає
«зовнішнім проявом» (негативним або позитивним) діяльності господарюючого суб’єкта5; відповідно
до другого – відношенням кінцевого результату (ефекту) до витрат ресурсів, «внутрішнім проявом» діяльності
підприємства, спрямованим на підвищення внутрішньої економічності його роботи 6.
Так у трактовці сутності ефективності вчені Шеремет А. Д. та Сайфулін Р. С. мають спільний підхід,
згідно якого ефективність визначається як складна категорія, що характеризується результативністю роботи
підприємства та рентабельністю його капіталу, ресурсів або продукції7. Лямець В. І. та
Тевяшев А. Д. вважають, що ефективність – це не просто властивість операції (процесу функціонування
системи), що відбивається в її здатності давати певний ефект, а дієвість такої здатності, тобто
результативність, співвіднесена з ресурсними витратами8. Справедливо також зауважує Падерін І., що
1

Бобков, К. (1999). Экономическая теория. Макроэкономика. Макроэкономические принципы. Совокупный
спрос и совокупное предложение. Москва: Современный гуманитарный университет.
2
Державний стандарт України (2001). Системи управління якістю. Вимоги. ДСТУ ISO 9001-2001. Київ:
Держстандарт України, 24.
3
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підприємства споживчої кооперації України: монографія. Полтава: РВВ ПУСКУ.
4
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5
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ЧДТУ. Серія Економічні науки. Черкаси : ЧДТУ, 22, 2, 169-173.
6
Градобоев, Е. (2009). Особенности оценки эффективности деятельности промышленных предприятий:
автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата экономических наук. Иркутск:
Байкальский государственный университет экономики и права.
7
Куценко, А. В. (2008). Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності
підприємства споживчої кооперації України: монографія. Полтава: РВВ ПУСКУ, 205.
8
Ячменьова, В. М. (2010). Ефективність управління діяльністю промислового підприємства та діагностика
загроз: монографія. Сімферополь: ВД АРІАЛ.
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ефективність – це результативність, тобто результат діяльності (ефект), який отримує суспільство,
підприємство або людина на одиницю використаних (або застосованих) ресурсів1. На нашу думку, наведені
трактування свідчать, що ефективність виступає показником якості, який характеризує досягнення намічених
цілей при певних затратах.
В цілому, ефективність є складною категорією, що потребує дослідження у процесі господарської
діяльності людини. Адже вона може призвести як до бажаних позитивних результатів, так і до негативних.
Разом з тим, на думку Ященко О. ефективність створює відносний показник результативності і може бути
тільки позитивною величиною2.
В економічній енциклопедії ефективність характеризується як «…здатність забезпечувати ефект,
позитивний фінансовий результат процесу виробництва, що розраховується як співвідношення результату
(ефекту) до затрат, котрі стали підставою його одержання»3. Такі автори, як Орлов П. А.4 та Сініцина Т. А.5
також розуміють цю категорію як відношення ефекту (результату) до витрат або ресурсів, що були витрачені
на його отримання.
Варто зазначити, що історично та логічно поняття ефективності пов’язано з розвитком суспільного
виробництва. Без виробництва, без економічних відносин воно не має самостійного значення6. В науковій
літературі під ефективністю розуміються різні економічні характеристики суспільного виробництва – від
інтенсивності використання і продуктивності ресурсів до собівартості продукції і рентабельності
виробництва. Частина економістів пов’язує це поняття з темпами розширеного відтворення7.
Сутність поняття ефективне використання землі, як зазначав В.С. Шаманаєв8, витікає з її особливої ролі
в житті і діяльності людини та виражає певні суспільно-виробничі і, зокрема, земельні відносини в конкретних
умовах того чи іншого способу виробництва. На думку Я.І. Лютого, ефективність використання земельних
ресурсів виражає відносини між членами суспільства з використання землі, вкладеними ресурсами і здобутим
результатом, тобто за ефективністю можна судити про ступінь використання трьох факторів трудового
процесу9. На нашу думку, під ефективністю використання земельних ресурсів сільськогосподарських
підприємств варто вважати таке використання земель, яке забезпечує не лише отримання економічного ефекту
від господарювання, але й сприяє задоволенню потреб людини у продуктах харчування, збереженню і
відтворенню родючості ґрунтів, екологічного стану навколишнього середовища.
Ефективне використання земельних ресурсів варто розглядати через призму дотримання відповідних
принципів їх використання, що відображають зміст раціонального землекористування. Науковці В’юн В.Г. та
Семикін О.М. основними принципами організації раціонального землекористування вважають такі10:
 всезагального підходу (розуміння землі як екосистеми передбачає її цілісний гармонійний розвиток
задля економічного зростання галузей національної економіки);
 екологізації землекористування (міцність національної економіки залежить від екологічної безпеки,
яка забезпечує рівновагу усіх природніх процесів);
 системного підходу (при ефективному землекористуванні враховуються не лише природньоекономічні умови, а й соціальні, демографічні, технологічні, політичні, культурні аспекти середовища);
 регіонального (зонального) підходу (враховуються природні, економічні умови регіону, зони,
господарства);
1

Падерин, И. (2003). Научные и практические аспекты повышения экономической эффективности
современного предприятия. Вісник Академії економічних наук України, 1, 89-95.
2
Ященко, О., Романюк, О. (2008). Економічні та соціальні аспекти оцінки ефективності. Науковий вісник
НЛТУ України, 18(6), 237-238.
3
Мочерний, С. В. (2000). Економічна енциклопедія. У 3 томах.Київ: Академія, 1, 508.
4
Ященко, О., Романюк, О. (2008). Економічні та соціальні аспекти оцінки ефективності. Науковий вісник
НЛТУ України, 18(6), 237-238.
5
Градобоев, Е. (2009). Особенности оценки эффективности деятельности промышленных предприятий:
автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата экономических наук. Иркутск:
Байкальский государственный университет экономики и права.
6
Ткачук, С.А. (1983). Эффективное использование земельних ресурсов: (Вопросы управления земельными
ресурсами). Москва: Экономика, 13.
7
Важенин, П.Г. (1984). Проблема повышения эффективности использования земель в сельском хозяйстве
// Вопросы эффективного использования земельных ресурсов. Сборник научных трудов. Москва: ГИЗР, 17.
8
Шаманаев, В.С. (1979). Эффективность использования земли в условиях индустриализации сельского
хозяйства. Москва: Колос.
9
Лютый, Я.И. (1991). Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов: учеб. пособие.
Киев: УСХА, 95.
10
В’юн, В.Г., Семикін О.М. (2003). Закономірності та наукові принципи розвитку раціонального землекористу
вання. Землевпорядний вісник, 4, 4-9.
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 рівноправності всіх форм власності й господарювання на землі (відповідно до статті 5 Земельного
кожен громадянин, юридична особа, територіальна громада та держава мають рівні права власності й
господарювання на землі1);
 використання землі за цільовим призначенням (поділ земельного фонду за цільовим призначенням і
використання їх відповідно до встановленої цілі);
 законності (незалежно від форм власності земля повинна використовуватися згідно з вимогами
чинного законодавства);
 законодавчого й нормативного забезпечення (ефективне використання земельних ресурсів
забезпечується реалізацією сукупних законодавчих актів і нормативних документів);
 платності землекористування (передбачає сплату земельного податку або орендної плати за землю);
 проектного забезпечення (користування земельними ресурсами здійснюється на підставі відповідної
землевпорядної документації);
 відповідності (передбачає необхідність органічної відповідності земельних ресурсів соціальноекономічним і духовним потребам суспільства);
 економічного стимулювання (полягає у наданні податкових і кредитних пільг за реалізацію
відповідних програм використання та охорони земель , виділенні коштів з державного і місцевого бюджетів
для відновлення стану земель, звільненні від плати за земельні ділянки, що перебувають у стадії
сільськогосподарського освоєння та інше, що передбачено ст. 205 Земельного кодексу України);
 відповідальності за порушення земельного законодавства (мова йде про цивільну, адміністративну
або кримінальну відповідальність за порушення правил землекористування);
 державного регулювання (проведення державної політики, спрямованої на захист вітчизняних
товаровиробників);
 диференційованого
використання
земель
(диференційоване
використання
схилових,
малопродуктивних, техногенно забруднених земель та диференційоване розміщення посівів
сільськогосподарських культур в залежності від якості ґрунтового покриву, рельєфу, рівня зволоженості
ґрунтів та ін.);
 морально-етичний; (бережливе ставленні до землі);
 зорієнтований на обмеження прав на землю (регламентований режим використання земель у межах
охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон та ін.);
 інноваційно-інвестиційного забезпечення (ефективне використання земельних ресурсів є
неможливим без інвестиційно-інноваційної діяльності, яка передбачає реалізацію довгострокових науковотехнічних програм; розробку й впровадження нових, ресурсозберігаючих технологій з метою збереження
родючості ґрунтів, поліпшення соціально-економічного та екологічного становища та інше);
 науковості (забезпечення державних землевпорядних органів управління земельними ресурсами
інформацією про новітні досягнення у галузі землевпорядкування, законодавчими і нормативними
документами, програмами, показниками соціально-економічного розвитку регіону, України у цілому);
 врахування історичного досвіду.
Важливість проблеми ефективного використання земельних ресурсів обумовлює необхідність
визначення критеріїв та показників для оцінки ефективності землекористування. Хочемо зазначити, що
критерії надають широку характеристику ефективності, тоді як показники є похідними величинами від
критерію і виступають їх конкретним вираженням.
На думку В.М. Пахомова, критерій ефективності використання земель полягає в максимальному
досягненні виробничих результатів в рослинництві при мінімумі суспільно необхідних затрат живої праці і
матеріальних засобів, неухильному рості ґрунтової родючості, тобто ефективність використання земель
розглядається ним як органічна єдність двох її складових частин — результативності та економічності2.
Цілком погоджуємося з науковцем щодо важливості окреслення принципів соціального характеру,
оскільки саме на державному рівні через застосування відповідних нормативно-правових інструментів
першочергово повинна забезпечуватися соціальна спрямованість землекористування, яка враховуватиме
інтереси суспільства.
Проте останнім часом в науковій літературі все частіше зустрічаються такі види ефективності
використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств, як еколого-економічна, соціальноекономічна, виробничотехнічна, які базуються на засадах комплексного підходу до їх формування.
Комплексний підхід враховує oргaнiчний взаємозв’язок та взаємообумовленість показників та критеріїв, що
використовуються при дослідженні ефективності землекористування, і дає можливість глибше та всебічно
оцінити результативність сукупного впливу.
1

Булигін, С.Ю. (2002). Земельний кодекс України.: Коментар. Харків: Одіссей.
Пахомов, В.М. (1984). Критерий и показатели эффективности использования земли. Вопросы эффективного
использования земельных ресурсов. Сборник научных трудов. Москва: ГИЗР, 108-114.
2
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Зауважимо, що при єдиному критерії може бути декілька показників оцінки або комплексна їх система,
котрі відображають рівень, а також динаміку досліджуваної категорії. Узагальнивши різні підходи
вітчизняних та зарубіжних науковців до оцінки ефективності землекористування наводимо різноманітні
покaзники за видами ефективності (тaбл. 1)
Тaблиця 1
Рекомендовaнi покaзники оцінювання ефективності використання земельних ресурсів
сільськогосподарських підприємств за видами*
Вид ефективності

Економічна

Структурна

Технічна

Технологічна

Покaзник оцінювання
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Екологічна

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

валова продукція в порівнянних цінах;
товарна продукція в поточних цінах реалізації;
чиста продукція;
валовий (чистий) дохід на одиницю площі;
прибуток в розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь;
рентабельність.
рівень сільськогосподарської освоєності;
рівень розораності території;
питома вага інтенсивних культур;
коефіцієнт повторного використання земель;
площа посівів в площі ріллі;
землезабезпеченість;
землеозброєність;
коефіцієнт антропогенного навантаження;
питома вага інтенсивних культур;
рівень меліорованості
вихід валової продукції з одиниці земельної площі;
продуктивність худоби;
урожайність сільськогосподарських культур
собівартість продукції,
врожайність культур з одиниці посівної площі;
продуктивність худоби і птиці;
приріст урожайності сільськогосподарських культур;
зниження енергомісткості виробництва продукції землеробства;
приріст валової продукції сільського господарства в порівнянних цінах
(на 1 га сільськогосподарських угідь, на одного робітника)
ґрунтова родючість;
баланс гумусу;
родючість ґрунту;
площа збору врожаю соняшнику у структурі площ сільськогосподарських
культур;
забрудненість;
рівень ерозійної небезпеки сільськогосподарських культур;
коефіцієнт екологічної стабільності території;
коефіцієнт антропогенного навантаження;
зниження забруднення навколишнього середовища;
рівень еродованості земель;
зміна площі земельних угідь;
частка чистого прибутку підприємства, спрямованого на екологічні заходи;
частка екологічно чистої продукції;
масштаби використання мінеральних добрив;
наявність сучасних очисних споруд

Природна

– природні умови

Витратна

–
–
–
–
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Продовження тaблиці 1
Вид ефективності

Енергетична

Інвестиційна

Покaзник оцінювання
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Соціальна

–
–

–

Еколого-економічна

Соціальноекономічна

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

енергомісткість;
енергетичні потужності на 1 га сільськогосподарських угідь;
енергетичні потужності на 1 га ріллі
собівартість енергії;
енергоозброєність
дохід на 1 грн інвестицій;
прибуток на 1 грн інвестицій;
величина інвестицій на 1 га сільськогосподарських угідь
питома вага прибутку, спрямованого на соціальні заходи, в загальній масі
чистого прибутку;
величина прибутку, спрямованого на соціальні заходи, в розрахунку
на одного середньооблікового працівника підприємства;
рівень оплати праці працівників сільськогосподарських підприємств
земленавантаження (площа сільськогосподарських угідь, що припадає
на одного працівника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві)
структура сільськогосподарських угідь за формами власності;
структура сільськогосподарських угідь за організаційно-правовими формами
валові збори та урожайність сільськогосподарських культур;
площа збирання сільськогосподарських культур;
вартість валової продукції у розрахунку на площу угідь;
рентабельність продукції;
кількість внесення мінеральних та органічних добрив;
частки удобреної площі мінеральними та органічними добривами;
кореляція урожайності і стану ґрунтів та засобів стимуляції урожайності;
витрати на меліоративно-екологічні заходи;
коефіцієнт мінливості продуктивності земель
орендна плата за земельні частки (паї);
орендна плата за майнові частки (паї);
приріст вартості одиниці площі землі та вихід продукції на душу населення

– землевіддача;
Виробничотехнічна

Соціально-екологоекономічна

–
–
–
–
–
–

фондовіддача;
матеріаломісткість;
працемісткість
кількість енергії, що продукується біомасою;
рівень використання різних джерел енергії;
відношення енергії біомаси до витрат енергії природного палива й людини

* Побудовано автором на основі узагальнення джерел1.
1

Добровольська, Н. (2013). До питання визначення еколого-економічної ефективності використання
земельних ресурсів у землеробстві. Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку : матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції (7–8 листопада 2013 р.). Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна,
407-409; Дем’яненко, С. (2005). Менеджмент аграрних підприємств. Київ: КНЕУ; Андрійчук, В. (2002).
Економіка аграрних підприємств. Київ: КНЕУ; Лаврук, В. (2019). Методика оцінки ефективності та аналізу
інноваційної діяльності в сільському господарстві. Електронний журнал Ефективна економіка
<http://economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=192>; Андрійчук, В. (2006). Ефективність діяльності
аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз. Київ: КНЕУ; Чернецька, О. (2011). Методичні підходи
до визначення ефективності витрат сільськогосподарських підприємств в управлінському обліку. Актуальні
проблеми розвитку економіки регіону, 7(1), 188-195; Васильков, В. (2003). Організація виробництва. Київ:
КНЕУ; Гуторов, О. (2006). Оцінка земельних ресурсів та ефективності інвестицій. Харків: ХНАУ; Ткаль,
Я. С. (2011). Управління ефективністю використання земельних ресурсів сільськогосподарськими
підприємствами: дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук. Суми: Сумський
національний аграрний університет; Борщевський, П.П., Чернюк, М.О,. Заремба, В.М. (1998). Підвищення
ефективності використання, відтворення і охорони земельних ресурсів регіону. Київ: Аграрна наука; Попова,
М.М. (2014). Еколого-економічна ефективність як складова сукупної результативності агропромислового
виробництва Вісник ЖНАЕУ, 1-2 (43), 2, 241-249.
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Висновки. Проаналізовано методи оцінювання ефективності використання земельних ресурсів
сільськогосподарських підприємств. Досліджено та застосовано широкий арсенал методологічних підходів
для виявлення закономірностей та проблемних напрямів в явищах і процесах, що погіршують їх ефективність
використання.
Ввaжaємо, що фундaментaльнiсть методологiї дослiдження земельних ресурсів сільськогосподарських
підприємств повиннa охоплювaти фaкторно-концептуaльний тa методичний пiдходи до оцiнювaння
ефективного використання земельних ресурсів. Зрозуміло, що дослідження ефективності використання
земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах – складний та довготривалий процес. Тому
не можливо виокремити єдиний показник, який у повній мірі відображав би рівень ефективності використання
земельних ресурсів.
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DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONAL SUPPORT
FOR THE PRODUCTIVITY MANAGEMENT
OF AGROINDUSTRIAL ENTERPRISES
The article defines the essence of productivity, its impact on the state’s level development and key areas
of its growth. The current state of labor productivity in Ukraine in general and in agriculture, in particular,
is analyzed. The concept of institutional support and its current state in Ukraine are characterized. The
problems of institutional support of productivity management in Ukraine are identified, taking into
account the economic transformation processes that have not been completed yet. The example of
Germany shows the effectiveness of institutions functioning that ensures steady productivity and
economic efficiency growth. The organizational model of the productivity institutions functioning in the
world is considered. The ways of the institutional support for improving productivity management are
reviewed.
Keywords: productivity, productivity management, institutional support, welfare, economic growth.
Постановка проблеми. В умовах інтеграції України у світове економічне співтовариство виникає
необхідність визначити ті галузі економіки, розвиток яких сприятиме розкриттю конкурентних переваг
на міжнародній арені.
Економічні трансформації дали змогу розвинути підприємництво в Україні та його середовище для
нарощення виробництва продукції і надання послуг. Проте залишаються невирішеними проблеми, пов’язані
з безробіттям і низьким рівнем життя населення, зокрема сільського, та їх купівельною спроможністю як
споживачів, з недостатнім рівнем конкурентоспроможності вітчизняної продукції та послуг на міжнародних
ринках, зниженням продуктивності підприємств, з недостатнім рівнем державної підтримки та фінансування
окремих галузей та територій, а також стан інфраструктури.
Практика більшості розвинених країн світу свідчить, що з цими проблемами починають справлятись,
лише коли на державному рівні належна увага приділяється продуктивності через створення організацій,
робочих груп або комісій за участі представників уряду, спілок промисловців та підприємців, профспілок,
вчених та небайдужих людей. Метою існування таких установ та об’єднань є спільна мета – зростання
продуктивності. Ключовими сферами забезпечення зростання продуктивності є соціальне партнерство,
економічне зростання, якість конкуренції, інноваційні технології, зайнятість, організація праці, здоров’я і
безпека, кваліфікація трудових ресурсів, охорона навколишнього середовища1.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливість проблеми зростання продуктивності обумовлює
постійну увагу до цієї теми вчених економістів в Україні і за її межами. Значний вклад у дослідження
значення продуктивності живої та уречевленої праці та пошук шляхів її зростання здійснили відомі вітчизняні
та зарубіжні вчені: Л.І. Абалкін, В.В. Адамчук, А.Г. Бабенко, О.А. Бугуцький, Д.П. Богиня, В.В. Вітвіцький,
Е. Денісон, В.С. Дієсперов, О.І. Здоровцов, В.В. Зіновчук, Д. Кендрік, Д. Кларк, Ю.О. Лупенко, І.В. Лобастова,
В.Ф. Машенков, М.Г. Назаров, Н.Я. Пітель, М.Д. Прокопенко, Д.С. Сінк, Р. Солоу, Л.М. Фільштейн та ін.
В більшості їх дослідження зорієнтовані на визначення теоретичних аспектів управління
продуктивністю з врахуванням передового практичного досвіду. В Україні не вистачає системних досліджень
управління продуктивністю живої та уречевленої праці з врахуванням сучасного стану його
інституціонального забезпечення, що призводить до відсутності взаємоузгодженого управління розвитком
окремих галузей та економіки в цілому. Результатом є низький рівень добробуту населення та хронічні
кризові ситуації в економіці.
1

EANPC (2019). The European Association of National Productivity Centres <http://www.eanpc.eu/en/>
(2019, квітень, 29).
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Мета статті полягає у дослідженні причин низького рівня продуктивності та ролі державних і
недержавних інституцій в управлінні продуктивністю на мікро- та макрорівні, враховуючи
міжнародний досвід, а також розробці деяких пропозицій щодо підвищення ефективності їх діяльності
в Україні.
Виклад основного матеріалу. Продуктивність – економічний показник, що визначає
ефективність складових результативності через систему показників використання людських і
матеріальних ресурсів1.
Продуктивність живої та уречевленої праці також є важливим планово-економічним показником, що
характеризує не тільки ступінь використання трудових ресурсів на підприємстві, але й рівень ефективності
ринкової системи в цілому. Значення продуктивності живої та уречевленої праці проявляється як
на мікрорівні – приносить підприємству прибутки, так і на макрорівні – підвищує добробут працівників,
змінюючи якість їх життя та збільшуючи ВВП.
Підвищення продуктивності повинно переслідувати дві взаємопов’язані мети2:
1) підвищення життєвого рівня населення. Наприклад, за рахунок зростання продуктивності в країнах,
що переходили до ринкової економіки, досягалося від 40 до 90% життєвого рівня;
2) підвищення ефективності діяльності галузей і підприємств, а також реальне зростання особистих
доходів працівників.
Останнім часом спостерігається підвищення уваги до питання соціальної відповідальності бізнесу,
підприємців. Зазначене зумовлено ускладненням суспільних відносин, де традиційні механізми взаємодії
суб’єктів уже не спрацьовують. Суб’єкти підприємництва повинні не тільки мати на меті одержання
прибутку, тобто опікуватися суто економічними інтересами, але і перейматися проблемами соціуму, його
належним рівнем розвитку на мікрорівні з точки зору освіти, охорони здоров’я, екології тощо. Ідеться
про те, що, наприклад, корпорація – це більш ніж економічний інститут, це соціоекономічний інститут3.
І саме тут виявляються ознаки системності. Система саморегулювання підприємств висуває більш високі
вимоги та стандарти, ніж держава. Тому підприємства апробують різноманітні методи управління та
новаторські рішення, які пришвидшують обмін інформацією для ефективного функціонування
підприємства та забезпечення комфортних умов розвитку кожного працівника. Продуктивність є
показником, що відображає загальні аспекти організації роботи, контролю та її результативності.
Продуктивність залежить від ефективного використання ресурсів, зокрема вчасного забезпечення
сировиною та матеріалами, технічного оснащення, рівня матеріального заохочення працівників, якості
трудового життя та інше.
Система вимірювання продуктивності підприємств повинна давати комплексну оцінку наявним
ресурсам і визначати відповідний рівень оптимальних витрат для виробництва продукції як для окремого
підприємства, так і для окремої території (міста, села, селища, об’єднаної територіальної громади), залежно
від природно-виробничих умов.
Показник продуктивності живої та уречевленої праці кожного підприємства дає якісну оцінку трудовим
ресурсам і оптимальне використання робочого часу за зростаючого обсягу виготовленої продукції дає змогу
оцінити ефективність управлінських рішень. Пошук нових підходів управління продуктивністю живої та
уречевленої праці в сучасних умовах господарювання, сприятиме формування ринкових відносин в Україні,
виходу із кризи та стабілізації розвитку економіки.
Стан продуктивності живої та уречевленої праці в Україні можна дослідити з даних, наведених
в таблиці 1.
Розраховане значення показника продуктивності праці на макрорівні в 2016 році становило 146,4 тис.
грн., це означає, що одна зайнята особа в економіці України виробила продукції в середньому на 146,4 тис.
грн. Динаміка показника продуктивності праці в 2010-2016 роках засвідчує, що з 2011 року почались тенденції
зменшення цього показника, а в 2012-2013 роках темпи його росту уповільнились. В 2014 році продуктивність
праці по відношенню до 2013 року скоротилась на 8,1 тис. грн., або на 9 %. Хоча надалі показники зростають,
але підйом забезпечений стрімким зростанням курсу валют, а не за рахунок системних змін в управлінні
продуктивністю підприємств.
Те ж саме можна прослідкувати і в контексті управління продуктивністю капіталу, індекси засвідчують
зниження показників до 2016 року (рис.1).

1

Вітвіцький, В.В. (2018). Категорійно-концептуальні аспекти управління продуктивністю в аграрних
підприємствах. Економіка АПК, 11, 38-46.
2
Галущак, О.Я. (2010). Зарубіжний досвід підвищення продуктивності праці. Природні та гуманітарні науки.
Актуальні питання. Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя, Ф-т економіки, 32-33.
3
Бігняк, О. В. (2006) Юридична та соціальна відповідальність суб’єктів підприємництва. Університетські
наукові записки, 1(17), 150-154.
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Таблиця 1
Аналіз продуктивності праці в Україні
Роки*
2013

Показники

2010
2011
2012
2014
2015
2016
Валовий внутрішній
продукт у фактичних цінах, 1079345,0 1299991,0 1404669,0 1465198,0 1566728,0 1979458,0 2383182,0
млн. грн.
Індекс споживчих цін, %
109,1
104,6
99,8
100,5
124,9
143,3
112,4
до попереднього року
Валовий внутрішній
продукт в постійних цінах
1079345,0 1031879,0 1081508,0 1073975,0 864167,3 753206,6 960271,4
2010 року, млн. грн.
Кількість зайнятого
населення України,
19180,2
19231,1
19261,4
19314,2
18073,3
16443,2
16276,9
тис. осіб
Продуктивність праці
у фактичних цінах,
56,3
67,6
72,9
75,9
86,7
120,4
146,4
тис. грн.
Продуктивність праці
у постійних цінах 2010 року,
56,3
53,7
56,1
55,6
47,8
45,8
59,0
тис. грн.
Індекс ПП у фактичних
1,20
1,08
1,04
1,14
1,39
1,22
цінах, %
Індекс ПП у постійних цінах
0,95
1,05
0,99
0,86
0,96
1,29
2010, %
* – без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Джерело: сформовано автором на основі1

103,72

105,22

103,40
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100,12
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99,92

99,22
100,40
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93,40
88,50

82,80
2009

2010

2011
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2014
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РОКИ
Індекс продуктивності праці 1 зайнятого, % до попереднього року
Індекс продуктивності капіталу, % до попереднього року

Рис.1. Індекси фізичного обсягу продуктивності в Україні у 2009-2016 роках
Джерело: сформовано автором на основі2
Отже, зростання показника продуктивності праці в 2010-2016 роках в своїй основі базується, в більшій
мірі, на екстенсивних факторах, а не на інтенсивних, у тому числі завдяки неефективному використанню
людського потенціалу на ринку праці; демографічним негараздам, неефективній державній економічній
1
2

Державна служба статистики України (2019). Головна сторінка <https://www.ukrstat.gov.ua> (2019, березень, 24).
Державна служба статистики України (2019). Головна сторінка <https://www.ukrstat.gov.ua> (2019, березень, 24).
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політиці. Зниження продуктивності капіталу свідчить про необхідність впровадження нових технологій,
заміни старого обладнання, загальної модернізації для можливості зростання конкурентоздатності вихідної
продукції.
Продуктивність праці сільськогосподарських підприємств в цілому має нестабільний характер, хоч
тваринницька галузь з кожним роком випереджає показники ефективності праці, тоді як в рослинництві
показник мав зростаючий характер за виключенням 2012, 2015, 2017 років, коли відчутним був вплив
неврожаю та кризових явищ, в економіці країни (табл. 2).
Таблиця 2
Продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах України

Роки

2009
2010
2011
2012
2013
2014*
2015*
2016*
2017*

На 1 зайнятого в сільськогосподарському
виробництві, у постійних цінах 2010 року;
грн

У % до попереднього року

сільськогосподарське
виробництво

рослинництво

тваринництво

сільськогосподарське
виробництво

рослинництво

тваринництво

131,3
132,7
165,2
159,7
201,2
227,8
223,3
275,3
271,5

138,7
133,6
171,1
155,5
202,2
228,9
218,8
270,9
260,8

114,0
130,5
148,8
171,8
198,2
224,1
238,0
292,5
315,5

103,1
101,0
124,5
96,6
126,0
109,1
98,0
123,3
98,6

97,4
96,3
128,1
90,9
130,0
108,2
95,6
123,8
96,3

122,9
114,5
114,1
115,4
115,4
111,6
106,2
122,9
107,9

*

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та
частини зони проведення антитерористичної операції.
Джерело: сформовано автором на основі1
З проведеного аналізу можемо зробити висновок, що в сучасних умовах господарювання, зростаючим
рівнем продуктивності забезпечується конкурентоздатність підприємства, галузі і окремої території. Роль
держави є ключовою, оскільки визначена її основними функціями оборони, безпеки, економічного і
соціального розвитку. Остання реалізується за рахунок забезпечення добробуту населення, що є ключовою
метою зростання продуктивності. Важливою є ефективність управлінських рішень у процесі нарощування
добробуту населення, яка дає можливість оцінити перспективи покращення якості людського капіталу та
забезпечення економічного розвитку.
Галузь сільського господарства займає одну з ключових ролей в забезпеченні добробуту населення
країни та зниженні рівня бідності, особливо в країнах із переважаючим сільським населенням, що
доводять останні дослідження2. Існують переконливі докази непрямого скорочення бідності за рахунок
створення робочих місць, впливу несільськогосподарського сільського населення і цін на продовольчі
товари, проте контекстуальні фактори визначають чи будуть ринкові умови найбільш сприятливими для
бідних. Наявні дані підтверджують теорії про те, що, коли доходи фермерів і рівень реальної заробітної
плати зростають, а сільська економіка поза сільським господарством зростає, реальні доходи
домогосподарств збільшуються, а відсоток населення, що живе за межею бідності, зменшується.
Харчовий статус або інші аспекти благополуччя, такі як заходи охорони здоров’я та освіта, також можуть
покращитися. Однак початкові активи, зокрема земельні активи, є важливими факторами, що визначають
здатність домашніх господарств отримувати доступ і ефективно використовувати знання і технології, що
підвищують продуктивність.
Саме тому на державному рівні має приділятись особлива увага контролю за продуктивністю та
активному управлінню нею. Зростання продуктивності сприяє забезпеченню різних аспектів економічної і
трудової політики та інтегрує ключові сфери, які часто викликають занепокоєння (рис.2).
1

Там само.
Schneider, K., Gugerty, M. K. (2011). Agricultural Productivity and Poverty Reduction: Linkages and Pathways.
Libraries Test Journal, 1, 1, 56-74.
2
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Рис. 2. Ключові сфери забезпечення зростання продуктивності

Інституційне забезпечення — утворення нових або реорганізація (удосконалення) існуючих інституцій
(структур), а також дії щодо кадрової підготовки з метою організаційного забезпечення діяльності цих
інституцій2. В Україні на державному рівні донедавна зберігалась система підтримки підприємств з питань
управління та забезпечення нормативними матеріалами системи вимірювання продуктивності, це Науководослідний інститут праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України,
Український
науково-дослідний
інститут
продуктивності
агропромислового
комплексу
(НДІ
«Украгропромпродуктивність»). Якщо останній ще зберіг свою мережу науково-дослідних центрів, яких
налічується 25, то кризові явища та постійна оптимізація бюджетних видатків сприяли тому, що було
ліквідовано всі структурні підрозділи НДІ «Праці і зайнятості населення» Мінсоцполітики.
Мережа НДІ «Украгропромпродуктивність» забезпечує сільськогосподарські підприємства
необхідними науково-обґрунтованими матеріалами для формування карт ресурсного забезпечення,
проведення паспортизації умов праці в рослинництві й тваринництві, визначення норм і нормативів на роботи
по обслуговуванню виробничого процесу сільськогосподарського підприємства. Необхідність збереження
таких установ покликана зростанням відповідальності землекористувача за ті ресурси, що він використовує
для виробництва продукції. Ведення ефективної і результативної діяльності важко уявити без поточного
контролю за стратегічними планами розвитку.
В цілому, у вітчизняному сільському господарстві є багато проблем, пов’язаних з інституційним
забезпеченням:
- багаторазова трансформація існуючих інституційних систем, що унеможливлює виконання визначеної
місії організації і втрата загальної мети;
- неготовність аграрних інституцій до входження до міжнародних структур сільськогосподарського
консалтингу та управління;
- недосконалість та швидка мінливість програм розвитку аграрної сфери та інституційних складових її
управління, що не дозволяє планувати стратегічно;
- ліквідація існуючих інституцій.
1

EANPC (2019). The European Association of National Productivity Centres <http://www.eanpc.eu/en/>
(2019, квітень, 29).
2
Методика визначення критеріїв євроінтеграційної складової державних цільових програм, 2005
(Міністерство економіки та європейської інтеграції). Офіційний сайт Верховної Ради України.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0438-05> (2019, травень,15).
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Практика більшості розвинених країн світу свідчить, що з цими проблемами починають справлятись,
лише коли на державному рівні належна увага приділена продуктивності через постійне створення
організацій, робочих груп або комісій за участі представників уряду, спілок промисловців та підприємців,
профспілок, вчених та небайдужих людей. Метою існування таких установ та об’єднань є спільна мета
зростання продуктивності.
Яскравим прикладом є Німеччина. З точки зору питомої вартості праці країна пережила значний підйом
продуктивності за останнє десятиліття. Продуктивність економіки Німеччини на душу населення за 1970-2016
рр. наведена в таблиці 3
Таблиця 3
Продуктивність економіки Німеччини на душу населення, 1970-2016, дол.
Галузь
ВВП
Сільське
господарство
Промисловість

1970

1980

1990

2000

2010

2016

2 737.0

12 091.0

22 308.0

23 929.0

42 241.0

42 456.0

77.3

224.5

258.2

228.1

273.4

234.9

985.9

3 727.0

6 433.3

5 568.2

9 830.4

9 838.8

1

Джерело

Як бачимо з таблиці за останні чотири десятиліття значення ВВП, розвиток сільського господарства та
промисловості зросло в десятки разів. На сьогодні розвиток сільського господарства скорочується, тоді як
в промисловість має постійну тенденцію до зростання. Високий рівень продуктивності в Німеччині
безпосередньо обумовлений її відмінними стандартами. Про це свідчить дослідження, проведене
міжнародними фахівцями Світового економічного форуму. Згідно з результатами дослідження, Німеччину
можна назвати країною ЄС, в якій застосовуються найбільш прогресивні та ефективні технології
стандартизації процесів2.
Важливим є стимулювання Європейського союзу країн-учасниць до вирішення питань управління
національною продуктивністю через систему існуючих незалежних центрів. На сьогодні існує міжнародна
організація «Європейська асоціація національних центрів продуктивності» («The European Association
of National Productivity Centres») (ЄАНЦП). Асоціація об’єднує національні центри продуктивності десяти
країн: Великобританії, Фінляндії, Німеччини, Чехії, Словаччини, Польщі, Туреччини, Італії, Австрії. Завдяки
своїй підтримці та вдосконаленню, ЄАНЦП та її національні організації-члени сприяють покращенню умов
життя та праці. Їхня робота підтримує економічний та соціальний розвиток на національному та
міжнародному рівнях в інтересах чесної конкуренції3.
Щоб підтримати розвиток продуктивності, ЄАНЦП організовує та сприяє обміну досвідом між
організаціями-членами в усьому світі. Він збирає результати досліджень щодо факторів впливу
на продуктивність, стимулює передачу ноу-хау і виступає партнером для різних національних органів та
організацій, зокрема міністерств та інших соціальних установ, спілок та роботодавців асоціації та компаній,
серед яких особливо малі та середні підприємства, оскільки їх розвиток забезпечує добробут сільського
населення.
Такі країни як США, Канада, Японія, Бельгія також мають в системі забезпечення сталого соціальноекономічного розвитку мережі центрів продуктивності, що забезпечують галузі якісними нормативними
матеріалами. Нині налічується близько 150 національних та регіональних центрів, інститутів і асоціацій по
продуктивності й управлінню, які в своїх функція мають можливість вирішувати проблеми підвищення
продуктивності (рис.3).
Україна має відновити увагу до управління продуктивністю, щоб далі інтегруватись в міжнародний
інституційний простір, забезпечуючи сталий розвиток обміном інформації та передачею досвіду. Вже сьогодні
припинили роботу тисячі фахівців, які працювали над теоретичним вивченням, розробкою, впровадженням
прикладних програм управління продуктивністю. Так, поряд з Українським науково-дослідним інститутом
продуктивності АПК Мінагрополітики функціонує лише Рада по вивченню продуктивності України НАН
України.
1

Институт экономики и права Ивана Кушнира (2017). Экономика Германии, 1970-2016
<http://be5.biz/makroekonomika/profile/de.html#per> (2019, травня, 15).
2
Бозоян, Т., Хюссен, Х. П., Ленфельд, М. (2014). Экономический обзор Германии рынок, производительность,
инновации Germany Trade and Invest. Das Druckhaus Bernd Brümmer, Bonn.
3
EANPC (2019). The European Association of National Productivity Centres <http://www.eanpc.eu/en/>
(2019, квітень, 29).
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НАЦІОНАЛЬНІ ЦЕНТРИ ПРОДУКТИВНОСТІ

МІЖГАЛУЗЕВІ ТА ГАЛУЗЕВІ ІНСТИТУТИ ПРОДУКТИВНОСТІ

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНОСТІ
Рис. 3. Організаційна модель функціонування інститутів продуктивності
Джерело: сформовано автором на основі1
З огляду на основні сфери забезпечення зростання продуктивності та існуючі проблеми пропонуються
такі шляхи удосконалення інституціонального забезпечення управління продуктивністю.
1. Для налагодження ефективної системи соціального партнерства, яке в Україні не є цілком
сформованою, важливим є розвиток елементів системи (законодавчих, організаційних, соціальноекономічних, соціально-трудових тощо) як на державному так і регіональному рівні. Тому, урядовцям
необхідно розробити основні законодавчі положення формування українських інтегрованих корпоративних
структур та порядку застосування їхнього інноваційно-інвестиційного потенціалу2. А також подбати про
створення інституціональних основ для управління системою відповідального соціального партнерства,
основними функціями яких будуть організація та порядок ведення соціального діалогу в Україні з метою
вироблення та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, соціальних,
економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя громадян, соціальної стабільності
в суспільстві3.
2. Забезпечення економічного зростання через створення системи стимулювання всіх форм зайнятості
та заохочування населення до ведення індивідуальної підприємницької діяльності, що також сприятиме
розвитку інновацій і зростанню конкурентоспроможності продукції та послуг. Важливим є забезпечення
прийнятного рівня податкового навантаження на фонд оплати праці для подолання тіньових зарплат, а отже й
тіньової зайнятості.
3. Створення національного і галузевих Центрів продуктивності праці в Україні, який сформує базу для
моніторингу та аналізу продуктивності праці. А також ведення ефективної статистики праці (показників
1

Прокопенко, И. И. (1990). Управление производительностью: практическое руководство. Київ: Техника.
Красномовець, В.А. (2013) Перспективи розвитку системи соціального партнерства в Україні. Financial
Space, 4 (12), 191-195
3
Закон про соціальний діалог в Україні, 2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради
України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2862-17> (2019, травень,15).
2
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використання трудових ресурсів, оплати праці, зайнятості та інше), що дозволить визначити місце України
в порівнянні з іншими країнами, та приймати відповідні рішення на рівні держави щодо управління трудовими
ресурсами. Налагодження співпраці з Європейською асоціацією національних центрів продуктивності.
4. Заснування Національного центру професійних кваліфікацій, до функцій якого належатимуть
розробка нових професійних стандартів; незалежне оцінювання кваліфікації працівників; сертифікацію
спеціалістів різних професій і кваліфікацію відповідно до міжнародних професійних стандартів, що дозволить
підвищити продуктивність, конкурентоспроможність та економічне зростання в цілому1.
Висновки. Для досягнення конкурентних переваг держава повинна стабільно забезпечувати ріст
продуктивності економіки як в розрізі окремих галузей, так в цілому. Для цього має бути організована
системна мережа інституцій, яка властивими їй функціями забезпечуватиме підтримку для зростання
продуктивності на мікро- та макрорівнях. Сільське господарство на сьогодні є однією з ключових галузей,
що стимулює країну до виходу з кризи, тому потребує нагального відновлення інституційного забезпечення
управління продуктивністю для можливості застосовувати нові технології управління та організації
виробництва, мотиваційні засоби для підвищення ефективності праці, можливості обміну досвідом,
використовувати екологічні принципи роботи та ін. Результатом стане створення умов для зростання
добробуту та реальних доходів населення, зокрема сільського, сприятливого середовища для діяльності
суб’єктів господарювання, в тому числі фермерства, забезпечення здорової конкуренції, доступу
до ресурсних ринків та ринків збуту, підвищення продуктивності та якості праці, раціонального
використання ресурсів.
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MANAGEMENT OF FOOD ENTERPRISES IN TERMS
OF ENSURING FOOD QUALITY
This article summarizes the scientific discussion on the management of food industry enterprises at the
regional level. The main purpose of the research is to emphasize that modern food businesses should
produce quality products on the one hand, and on the other hand, the state should control and stimulate
them to produce the most qualitative and safe products. The systematization of literary sources and
approaches to the problem of the place of food enterprises in ensuring sustainable development in the
21st century has shown that the problem is urgent and important. The article seeks to clarify the role of
the modern food business in ensuring sustainable development and food security, to consider the
consumption of food products, to identify the main trends, and to offer recommendations for the
management of food businesses.
Keywords: food enterprises, food security, regional policy, green economy, food quality.
Постановка проблеми. Глобалізація штовхає керівництво підприємств харчової промисловості
переглядати свою діяльність, нині перед підприємцями гостро стає мета як виробництва і отримання
прибутку, так і забезпечення високої якості продуктів харчування. Підприємства харчової промисловості
є ключовими у забезпеченні продовольчої безпеки, але це означає не лише забезпечення кількості
продукції, а і якості, а також орієнтація на конкретного споживача, враховуючи індивідуальні
особливості кожного.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти формування економічної безпеки
досліджували такі вчені, як: І. Аніщенко, І. Бланк, О. Баженова, А. Базилюк, Волощук, С. Васильчак,
Д. Д. Воронков, В. Геєц, Д. Доманчук та інші. Проблематикою харчових підприємств займалося багато
вчених, але можна виділити роботи Басюркіної Н.Й., Дудки Т.В., Меліх О.О., які розглядали адаптацію
харчових підприємств України до нестабільних умов господарювання, Мартинюк О.А., яка вивчала
інноваційні технології в системі управління підприємствами, Несененко П.П., який досліджував теоретичні
основи економічної політики, яка стосується у тому числі і харчових підприємств та їх місця в розвитку
країни. Поставленою проблематикою займаються і зарубіжні вчені. Не зважаючи на те, що питанню
приділяється достатньо уваги – існує і досі його невирішеність, тому наше дослідження є актуальним та
інноваційним.
Формулювання цілей статті. Метою статті є:
1) З’ясувати роль сучасного харчового підприємства у забезпеченні сталого розвитку і продовольчої
безпеки.
2) Розглянути споживання населення харчових продуктів, виявити основні тенденції та
загрози/перспективи.
3) Запропонувати рекомендації щодо управління харчовими підприємствами, враховуючи державну
підтримку.
Виклад основного матеріалу.
В залежності від того, як будуть задоволені потреби населення у харчових продуктах, наскільки вони
безпечні та корисні для людини, залежить якість відтворення робочої сили, захворюваність і тривалість життя.
Робоча сила приймає участь у виробництві на підприємствах і створює ВВП. Від цього залежить не тільки
добробут населення, але й сталий розвиток суспільства. Якщо населення споживатиме якісні продукти
харчування, то відповідно буде здоровіше, а це: по-перше, забезпечить стале відтворення робочої сили,
збільшить продуктивність праці, по-друге, зменшить витрати домогосподарств на медицину.
Харчові продукти, як відомо, виробляють з сировини сільського господарства. Метою цих підприємств
є отримання прибутку, іноді порушуючи природоохоронну діяльність, виробляючи не завжди інноваційну,
корисну і безпечну продукцію для населення. Так, на сьогодні дуже важно дотримуватися балансу: якість і
прибуток, оскільки, як свідчать дані статистики, то в цілому, населення України зубожіє (рис.1).
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Рис. 1. Порівняльна характеристика індексів цін і середньомісячної
реальної зарплати України1
Для того, щоб забезпечувати якість – підприємець має підвищити ціну, у зв’язку з додатковими
витратами (на експертизу продукції харчової промисловості, на більш якісну сировину та інші), що стане
тягарем для більшості населення, тому і пропозиція у товарах різко зменшиться. Відповідно, вважається, що
українці споживають основні продукти харчування нижче раціональних норм, розрахованих Міністерством
охорони здоров’я (рис.2).
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1

Вернер І.Є. (2018) «Україна у цифрах у 2017 році»: статистичний збірник. Київ: Державна служба
статистики України
2
Лупенко, Ю. (2018). Споживання основних продуктів харчування в Україні залишається нижчим
раціональних норм. Інфоіндустрія <http://infoindustria.com.ua/spozhivannya-osnovnih-produktiv-harchuvannya-vukrayini-zalishayetsya-nizhchim-ratsionalnih-norm/> (2018, вересень, 20).
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Рис. 2, свідчить про те, що існує дисбаланс між раціональною нормою і фактичним споживанням
в Україні, що пов’язане, в першу чергу, із низькими доходами населення, низькою купівельною
спроможністю, негативною економічною ситуацією в країні. Тому, якщо підприємства харчової
промисловості намагаються всіма можливими способами здешевити власну продукцію і відповідно
економлять на якості (наприклад, підприємства кондитерської галузі, замість какао масла застосовують
пальмове). Тому, в усьому світі держава та місцеві органи управління з одного боку контролюють
природоохоронну діяльність і перевіряють якість харчової продукції, а з іншого – стимулюють підприємства
випускати екологічну, безпечну та корисну продукцію.
Як вважає Татаревська М.С., то в залежності від життєвої ситуації ті чи інші потреби є домінуючими і
визначають спрямованість всієї системи потреб , діяльності їх носія1. В умовах України задоволення
фізіологічних потреб переважають, а всебічний, інтелектуальний розвиток особистості, збереження і
підтримання здоров’я, якість харчування розглядається як другорядна проблема і задовольнити ці потреби
може незначна кількість заможного населення. Незважаючи на це, харчування залишається актуальним
не тільки для країн з перехідною економікою до ринку, де значна частка домогосподарств не здатна придбати
їжу, але й для розвинених – де люди також порушують норми і культуру споживання (вегетаріанство,
надлишкова вага та інші), що веде до скорочення віку і втрат.
Харчові продукти, їжа – це не тільки набор біологічних, хімічних речовин, корисних для організму,
медична категорія, але й історична, має релігійні та національні особливості. Так, сьогодні широко вивчається
і отримує розвиток особливості національної кухні народів Кавказу, Середземномор’я, Японії, оскільки у цих
країнах найбільш високий рівень тривалості життя. В умовах глобалізації, розширенням економічної
інтеграції та міграції населення, здійснюється безконтрольне споживання «нових» харчових продуктів і
замість користі може нанести шкоду здоров’ю людини, яка не пристосована до їжі країн з іншим природним
середовищем.
Слід відзначити, що така економічна категорія як «їжа» має вартість, доступність і ціну. Тому, вона
може бути об’єктом управління – виробництва, розподілу, обміну та споживання і активно впливати
на харчові підприємства.
Якщо на вартість і ціну харчових продуктів впливають кількість їх і якість, склад (з якої сировини вони
виготовлені), технології підприємства, то доступність залежить ще й від доходів споживачів. У той же час,
сьогодні необхідно враховувати, що здійснюється безперервний процес еволюції харчового підприємства
у відповідності з технологічним способом виробництва, цифровою економікою. В результаті здійснюється
«розмивання» конкретно «старого» поняття «підприємства», яке не передбачає закріпленості на ньому
працівників, виробляючих відповідну продукцію. Так, вже з’явились фрілансери, працюючих у тимчасових
контактах, які «вбудовані» у групи і у проекти, а не у фірмах, що передбачає їх постійний рух, змінюючи
роботу і місце житла. Необхідно враховувати і то, що деякі харчові підприємства носять сезонний характер,
які отримують нерівномірний випуск продукції, скоригований погодними умовами. Особливістю їх є значний
рівень матеріалоємності виробництва та зв’язок з сільським господарством, природою. Тому деякі сучасні
підприємства можна розглядати як тимчасово створені колективи, які виконують поставлене завдання, після
вирішення якого можливо створення нового об’єднання. При цьому, постійно змінюються технології
виробництва і сам менеджмент.
Кількість підприємств, які реєструються і працюють у регіоні та державі – важливий показник
інвестиційної привабливості бізнесу в країні. Так, у Китаї за 2017 рік зросла кількість нових зареєстрованих
підприємств на 9,9%. В середньому відкривалось 16,6 тисяч нових підприємств на день. Для порівняння,
в Україні, у 2015 році відкрилося лише 107 нових підприємств, близько чверті всіх підприємств належать
до агропромислового комплексу – це елеваторні, олійно переробні заводи, підприємства харчової
промисловості тощо2.
В умовах цифрової економіки виробництво харчових продуктів здійснюється вже не на невідомий
ринок (у ХІХ, початку ХХ століття), не на групу споживачів (у ХХ столітті), а на конкретного споживача
(у ХХІ столітті).
Людина стає метою і основним фактором виробництва. Саме виробництво стає безпосередньо
суспільним, неринковим, що вимагає використання ринкових та неринкових важелів управління економікою
(планування, прогнозування та інші). Не випадково, що сьогодні у Франції та інших європейських країнах
використовується індикативне планування, що проявляється у розробці короткострокових та довгострокових
планів розвитку, здійснюючи прориви у технологіях для вирівнювання економічного розвитку регіонів.
Безумовно, все це впливає на зміни у менеджменті та маркетингу на підприємствах.
1

Татаревська, М.С. (2007). Рівень життя сільського населення: оцінювання та напрями поліпшення:
монографія. Одеса: ОДЕУ, 14.
2
Цицин, Ч. (2018) Сприяння високоякісному розвитку економіки. Китай, 4, 33-35; Центр громадського
моніторингу та контролю (2017). Рейтинг областей за кількістю відкритих підприємств з 2015 року
<https://naglyad.org/uk/2017/03/14/new-post/> (2017, березень, 14).
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Плани мають інформаційно-орієнтований характер, що дозволяє всім підприємствам, включаючи
харчові, функціонувати в руслі народногосподарських пріоритетів. Держава доводить плани до підприємств,
використовуючи різні економічні важелі: фінансові, податкові, кредитні, держзамовлення та інші. Все це
робить вигідним, прибутковим приймати участь у виконанні планів держави. У той же час індикативне
планування дозволяє сформувати стратегію розвитку підприємств, виявити вузькі місця у виробництві,
проводити маркетингові дослідження з метою вибору продукту, який користується високим попитом, оцінити
інвестиційну привабливість.
При виробництві харчових продуктів важливо не тільки наскільки вони вигідні, прибуткові для
підприємства (економічна експертиза або бізнес-план), але й наскільки екологічно безпечні для даного регіону
(екологічна експертиза) і безпечні для здоров’я конкретної людини (медична експертиза).
Таким чином, менеджмент безпосередньо «пов’язано» з маркетингом і передбачає вивчення потреб
споживачів, зіставляє з можливостями їх задоволення та наявними ресурсами, плануючи і організуючи
виробництво харчових продуктів в інтересах людини. Це дозволяє розширювати виробництво, і задовольняти
зростаючі потреби клієнтів у якісних харчових продуктах. Не випадково П.П. Борщевський наголошує
на тому, що при необхідності можуть створюватись нові потреби у потенційних клієнтів, що в свою чергу, є
об’єктивною основою розвитку виробництва. Тому на служби менеджменту підприємства покладаються
також функції маркетингу та інновації1. Нажаль, значна частина експорту з України це – сільськогосподарська
та харчова продукція з низьким рівнем доданої вартості і залежить від коливань світового ринку. Одночасно
до України іноді надходить низькоякісна харчова продукція, яка негативно впливає на стан здоров’я. Тобто,
мова може йти про народження нової категорії – економіко-екологічної, медичної експертизи харчових
продуктів (ЕЕМЕХП). Народження та розвиток ЕЕМЕХП буде сприяти розвитку та удосконаленню
маркетингу. На нашу думку, ЕЕМЕХП повинна включати систему показників: рентабельність, термін
окупності, енергоємність виробництва, матеріалоємність продукції, рівень утилізації відходів, витрати на неї,
екологічна шкода, користь або загроза здоров’ю населення від споживання продукції, тривалість життя
у регіонах та інші.
Безумовно, екологічні та медичні показники необхідно жорстко контролювати з боку держави, що
дозволить випускати безпечну та корисну харчову продукцію вже на заздалегідь відомий ринок,
на конкретного замовника. Чим вище буде якість харчової продукції з урахуванням показників ЕЕМЕХП, тим
вище буде конкурентоздатність, менеджмент, маркетинг в умовах насиченого ринку, якість навколишнього
середовища та якісне відтворення робочої сили, тривалість життя, зростання ВВП регіону та країни. Досягти
же такої якості можна лише за допомогою інноваційних технологій.
У часи «невидимої руки» (у ХIХ столітті) харчова продукція була не так небезпечна для споживачів, як
сьогодні, що було пов’язане з відповідним технологічним способом виробництва. Зараз хімізація сільського
господарства, перенасиченість пестицидами та гербіцидами, використання у промисловості замінників
натуральних продуктів (сировини), добавок роблять майже неможливим виробництво екологічно чистої
безпечної харчової продукції. Недостатній контроль з боку держави, низький життєвий рівень населення
привів до того, що тривалість життя в Україні значно нижче європейських країн. Широка хімізація сільського
господарства аґрохолдингами вже привела до підвищеної захворюваності населення у місцях застосування і
масової загибелі бджіл. Наслідком цього стало зменшення експорту меду у 2018 році. Незважаючи на це,
п’ятий та шостий технологічні уклади виробництва у ХХІ столітті, сучасні технології (біологічні, мембранні,
цифрові та інші) дозволяють випускати безпечну, корисну харчову продукцію. В умовах же ринку держава
не завжди відповідно стимулює таке виробництво, особливо у країнах з перехідною економікою. Як вважає
Макаренко П.М.: «Важливою ознакою сучасних моделей економіки ринкового типу є перехід від традиційних
ринкових форм контактів продавців і покупців через купівлю – продаж готових продуктів до різного роду
кооперативних, контрактних, субпідрядних й інших економічних зав’язків. Дедалі більше підприємств
використовують маркетинг і бізнес-планування»2. Ось чому, вважається, що маркетинг – це передбачення,
управління і задоволення попиту на товари, послуги, організації, людей, території і ідеї за допомогою обміну3.
Особливість маркетингу виробництва харчових продуктів у ХХІ столітті складається у тому, що вони
орієнтовані не тільки на масового споживача, але й на конкретну людину, з урахуванням її відмінності від
інших. На думку Л.В. Капрелянца, у найближчому майбутньому після повної розшифровки мікробіому
людини будуть створені «персоналізовані» про- і пре біотичні препарати і дієти, що змінять як харчову, так і
фармацевтичну галузі промисловості4.
Слід відзначити, що поки харчові підприємства розвинутих країн і з перехідною економікою до ринку
не готові випускати продукцію для індивідуального споживача. В обґрунтуванні норм харчування сьогодні
1

Кошелюк, С.П., Борщевський, П.П. (1994). Економіка харчової промисловості: підручник. Київ: Вища школа, 32.
Макаренко, П.М. (2005). Моделі аграрної економіки: монографія. Київ: ННЦ ІАЕ., 373.
3
Evans, J., R., Berman, B. (1990). Marketing. N.Y.: Macmillan Pub. Co., 17.
4
Капрельянц, Л.В. (2015). Пребиотики: химия, технология, применение: монографія. Київ: ЕнтерПринт,
244-245.
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беруть участь Всесвітня організація здоров’я та фахівці окремих країн. Норми харчування розраховані
не на окрему людину, а на великі групи людей, об’єднаних за статтю, віком та іншими факторами1.
Незважаючи на стрімке зростання ринку органічної продукції, її споживання ще залишається у невеликих
обсягах у світі.
Все це свідчить, що найважливішими сьогодні стають харчові підприємства, оскільки відтворюють
не тільки робочу силу, як сукупність фізичних здібностей, але й сприяє розвитку духовних, творчих
можливостей людини, інтелектуального капіталу. Адже, від структури харчування залежить здоров’я і
здібності людини, якість робочої сили. Ось чому ефективними стають інвестиції у підвищенні творчого
потенціалу людини, що є невід’ємним від особистого споживання, в тому числі харчування і рівня життя. Як
вважають вчені найважливішим компонентом продуктів тваринного походження стає білок. «З білками
пов’язано здійснення основних проявів життя: обмін речовин, подразливість, здатність до росту, розмноження
і навіть вища форма руху матерії – мислення. Білкове голодування досить швидко призводить до тяжкого
розладу здоров’я. Особливо чутливий до нестачі білка організм дітей, що ростуть»2.
Відомо, що у регіонах, де існує дефіцит йоду, у людей може спостерігатись зниження працездатності,
мозкові порушення, зниження розумової активності. Це вимагає втручання держави, і в першу чергу,
регіональних органів управління для боротьби з йододефіцитом. Одним із напрямів вирішення такої задачі є
фортифікація продуктів харчування. На погляд М.М. Бердар, для того, щоб відповідати сучасним вимогам
вибагливих споживачів продукти харчування повинні не просто задовольняти їх смаковим уподобанням, а і
бути екологічними, безпечними, органічними чи медично корисними. Вона дозволяє збільшувати вміст
вітамінів та мікроелементів у продуктах харчування заради покращення поживних якостей їжі та позитивного
ефекту для здоров’я людей. Виробники харчових продуктів додають обрані мікроелементи (як-от вітамін А, D,
залізо, йод або цинк) до багатьох продуктів – перш за все таких як масло-жирові, пшеничне борошно, молочні
продукти, цукор, сіль тощо3.
Широкий розвиток отримало функціональне харчування. Першими термін «функціональне харчування»
та «функціональний продукт» застосували японці. У 1989 році в Японії був прийнятий закон про поліпшення
харчування населення. Він сприяв розвитку виробництва продуктів споживання, які спрямовані як
на допомогу у вирішенні проблем із здоров’ям, так і на профілактику захворювань. До речі, Японія
на державному рівні визнає функціональне харчування, як альтернативу медикаментозній терапії та визначає
його, як Food for Specific Health Use (FOSHU, їжа для конкретних медичних застосувань). Таке харчування має
антиканцерогенні, антиоксидантні, протизапальні, а також і такі властивості, що регулюють холестерин,
компенсує дефіцит біологічно активних компонентів в організмі, допомагає адаптуватись під впливом
зовнішнього середовища, запобігає розвитку захворювань, попереджає та відтермінує вікові зміни, посилює
засвоюваність корисних речовин4.
Таким чином, якісне харчування сприяє не просто відтворенню робочої сили, активної життєдіяльності
людини, зменшенню захворюваності і смертності, приросту ВВП, але інтелектуальному розвитку, що
позитивно впливає на інноваційний і разом сталий розвиток країни. Деякі вчені справедливо вважають, що
головним чинником розвитку країни стає рівень її інтелектуального капіталу, що відображається у показнику
якості життя, який визначається індексом людського розвитку, що включає в себе рівень освіти, перспективи
життєдіяльності людини, її здоров’я, досягнутий ВВП на душу населення, і головний показник – тривалість
життя, що є прямим відображенням його якості5.
Все це свідчить, що виробництво якісної харчової продукції неможливо розглядати окремо від
формування здорового способу життя, що передбачає залучення у цей процес держави. Недостатнє
споживання, як і надмірне наносить шкоду людині і суспільству. Сьогодні, навіть, у демократичному
суспільстві повинно бути не байдужим «хто», «що» і «де» їсть, тому що від цього залежить сталий розвиток.
В цьому плані можна погодитись з О.А. Мартинюк, яка вважає, що перехід до сталого розвитку передбачає
раціоналізацію споживання, послідовне скорочення свідомо надлишкового споживання, припинення
виробництва продуктів, зобов’язаних своєю появою, потребам нав’язаним ринкам, які не тільки сприяють
людському розвитку, але й спричиняють духовну і фізичну деградацію6.
1
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навчальний посібник. Київ: Гулаєва В.М., 211.
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Але це все неможливо без відповідної державної підтримки. Держава має:
1. переглянути політику надання централізованої державної підтримки харчових підприємств,
запровадити механізм їх стимулювання використовуючи кредитний інструментарій, субвенції, гранди,
пільгового оподаткування для того, щоб харчовий бізнес став інноваційним, безпечним;
2. сприяти організації регіонального ринку інвестиційних проектів для мотивування потенційних
інвесторів щодо вкладання коштів в регіональні (муніципальні) цільові програми;
3. створити умови для організації альянсу між місцевою владою та бізнесом в рамках публічноприватного партнерства з метою реалізації програм соціально-економічного розвитку підприємств харчової
промисловості.
Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити висновки:
1. Сьогодні здійснюється безперервний процес еволюції харчового підприємства у відповідності
з технологічним способом виробництва, цифровою економікою. В результаті здійснюється «розмивання»
самого «старого» поняття «підприємства», яке не передбачає закріпленості на ньому працівників,
виробляючих відповідну продукцію, працюючих у тимчасових контактах. Тому, сучасні підприємства можна
розглядати як тимчасово створені колективи, які виконують поставлене завдання, після вирішення якого
можливо створення нового об’єднання. При цьому постійно змінюються технології виробництва і сам
менеджмент. Виникає потреба у створенні нової економічної інноваційної категорії – економіко-екологічної,
медичної експертизи харчових продуктів (ЕЕМЕХП).
2. Нині сучасні підприємства харчової промисловості мають ставити мету не лише отримання
прибутку, а і відчувати соціальну відповідальність, оскільки саме вони виступають головними у забезпеченні
продовольчої безпеки. Продовольча безпека передбачає не тільки кількісне, а і якісне забезпечення
продуктами у повній мірі. На жаль, на сьогодні Україна постала перед проблемою: більшість населення
споживає харчових продуктів менше рекомендованої медичної норми. А також, постає питання якості
більшості товарів. З іншого боку, у зв’язку із тим, що більшість українців – за межею бідності – відповідно,
вони не можуть дозволити собі придбати якісні продукти харчування.
3. В умовах цифрової економіки виробництво харчових продуктів здійснюється вже не на невідомий
ринок (у ХІХ, початку ХХ століть), не на групу споживачів (у ХХ столітті), а на конкретного споживача
(у ХХІ столітті). Людина стає метою і основним фактором виробництва. Само виробництво стає
безпосередньо суспільним, неринковим, що вимагає використання ринкових та неринкових важелів
управління економікою (планування, прогнозування та інших). При цьому, мова може йти про народження
нової категорії – економіко-екологічної, медичної експертизи харчових продуктів. Це має підтримуватися
з одного боку підприємцями – їм необхідно враховати рекомендації у роботі, з іншого – громадськістю –
споживачі мають вимагати якісну продукцію, а також держава – застосовуючи кредитний інструментарій,
субвенції, гранди, пільгове оподаткування, залучення інвесторів, підтримка відповідних цільових програм,
утому числі і ЕЕМЕХП.
4. Харчові підприємства відтворюють не тільки робочу силу, як сукупності фізичних здібностей, але й
сприяє розвитку можливостей людини, інтелектуального капіталу, що позитивно впливає на інноваційний і
разом сталий розвиток країни. У демократичному суспільстві повинно бути не байдужим «хто», «що» і «де»
їсть, тому що від цього залежить сталий розвиток, рівень та якість життя. При виконанні балансу споживання
якісних продуктів харчування буде забезпечуватись стале відтворення робочої сили, збільшиться
продуктивність праці, зменшаються витрати домогосподарств на медицину.
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KNOWLEDGE MANAGEMENT AT TOURISM ENTERPRISES
Knowledge becomes an important factor in economic growth at the present stage of the world economy.
Tourism, as one of the world’s major economic sectors, will ultimately be required to adapt to the changes
in the world market. Therefore it is suggested that if tourism enterprises have to remain competitive in
this changing period, adoption of a knowledge management approach will be required to transform
tourism research into capabilities for the sector. The base for the competitiveness of tourism enterprises is
unique knowledge and intellectual property of the personnel. This article discloses the importance of
knowledge management in tourism enterprises as a basis for the forming process of the competitive
benefits. The effective formation, development, and use of knowledge become the strategic task for
modern tourism enterprises.
Keywords: knowledge, knowledge management, tourism, tourism enterprises, competitiveness,
management approaches, management methods.
Introduction. Modern organizations should pay considerable attention to knowledge as a source for obtaining
competitive benefits by obtaining information on the state of the internal and external environment and contacts
between them. Only through the understanding of their own capabilities and how they correlate with consumer needs
of products, an organization can develop its own competitive benefits. Organizations should explore their own
activities, and their connection with the external environment constantly and continuously.
The majority of the organizations, that are included in tourism field, consider knowledge as their most valuable
and strategic resource. It is obviously for enterprises that they must effectively manage intellectual resources and
capabilities to remain competitive. Integrated focus of technical and organizational initiatives together
(e. g., IT-supported knowledge management) can provide a comprehensive infrastructure to support knowledge
management processes, but it is not the guarantee for investments and realizing the objectives for tourism enterprises.
The analysis of recent research and publications. Among the most authoritative researchers in the field
of general theory of knowledge management, are authorors such as T. Davenport1, M. Earl2, K. Wiig3, L. Prusak4,
P. Senge5.
During development of knowledge management, the greatest successes have been achieved by foreign scholars
and management practices: I.Nonaka, H.Takeuchi6, Je. Broking7, U. Bukovich8, T. Stewart9, E. Willer10,
J. Harrington11, L. Edvinsson12.
The purpose of the research is to substantiate the importance of knowledge management at tourism
enterprises. Despite the large number of works devoted to knowledge management issues, the topic chosen
for research can be considered insufficiently developed.
1
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8
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9
Стюарт, Т.А. (2007). Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организации. Москва: Поколение.
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Джанетто, К., Уилер, Э. (2005). Управление знаниями: Руководство по разработке и внедрению
корпоративной стратегии управления знаниями. Москва: Добрая книга.
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Management. Paton: Professional.
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Main material. Knowledge in the broadest sense is meaningful and classified facts, data, principles,
procedures for obtaining information and data, examples, means for explanation, etc. They can be transmitted in the
form of instructions, traditions and structured information. Knowledge can also be presented in the form
of accumulated experience, ie theoretical and practical knowledge. Theoretical knowledge consists of fundamental
concepts, hypotheses, principles, models that have been identified and generalized by leading experts as a result
of relevant work. Practical knowledge consists of applied theory, empirical rules, experience and other rational
models, which are constantly used in the current work.
Thus, knowledge can be represented as a combination of experience, values, contextual information, expert
assessments, which makes it possible to evaluate and incorporate new experiences and information. Knowledge exists
in the minds of those persons who know. At the enterprise, it is fixed not only in documents, but also in processes,
procedures, norms, in general in practice.
Quite often the term «knowledge» is identified with the term «information». However, there are some
differences between them. So «information» is often represented as data that are organized and transmitted in a certain
way, as a movement associated with the transfer of knowledge, that is, information is the base of knowledge. At the
same time, knowledge can be defined both as a product of information application, and as a tool for its interpretation.
They are dependent on the social and technological context.
The main properties of knowledge can be attributed to the following facts:
 knowledge can be simultaneously used by a significant number of consumers without loss of quantity and
quality;
 knowledge does not disappear as it is used, i. e. knowledge is inexhaustible;
 knowledge is very difficult to assess;
 the quantity of knowledge does not reduce their quality;
 knowledge does not depend on the spatial location, but depends on the time because can quickly get out
of date;
 knowledge may be transferred irrevocably, or under appropriate conditions;
 knowledge largely depends on the intellectual, and sensory properties of the person;
 knowledge depends on the social context.
Knowledge can be considered in several aspects, namely, as:
 resource used in the activities of an organization, such as labor and capital;
 an important economic product associated with new forms of organization activities based on trade in
knowledge products, such as consulting, licensing, etc .;
 a base of an organization and economic activity of business entities;
 an industry that is growing at a fast tempo and influencing social development.
Being as an organization resource, knowledge has a number of features:
Firstly, the use of knowledge leads to its accumulation, multiplication and distribution, while the use
of other resources that are finite (e. g. material and monetary resources), on the contrary, leads to a decrease
in their volume.
Secondly, the application of knowledge in an organization is capable of increasing labor productivity by tens
and hundreds of times, while activating a new demand for knowledge1; knowledge in this case acts as the productive
force of the subject of management.
Thirdly, knowledge is the available resources for their acquisition and distribution at the expense of technology
and communication capabilities of a person.
In recent years, knowledge has become one of the main resources in the tourism industry, which can
significantly affect increasing for its competitiveness, investment attractiveness, and capitalization levels.
The main thing in the economy based on knowledge is not so much in creating new knowledge, but it is in its
productive use.
For the first time, the term «knowledge management» was used in 1986 in the statement by Carl Wiig at the
UN conference in the context of IT solutions aimed at preserving, structuring, analyzing, searching for reports,
analytical notes and other documents describing some successful experience in industry or within the company
itself.
At the present time, despite the fact that since the first use of the concept of knowledge management has passed
almost 25 years, there is no one whole definition of this concept, which may be due to the multifaceted nature of this
process. In the scientific literature you can find the most varied definitions for knowledge management.
The importance of the «knowledge management» category is increasing every year, reflecting the objective
requirements for the development of high-tech production, the informatization of society, and the increasing role
of human capital in the post-industrial economy. Table 1 represents an analysis of the scientific definitions
of the category «knowledge management».
1

Желена, М. (2002). Информационные технологии в бизнесе: Энциклопедия. СПб: Питер.
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Table 1
Definitions of the «knowledge management» category by various authors
Author
Nort, D.

Chernikov, K.

Stounhaus, D.

Varlamova, Z.N.

Mil’ner, B. Z.

Harrington, H.
James
Ruggles, R.
Dzhanetto, K.
Wiig, K.
Petuhov, V.I.

Definition
Components of the knowledge management process: providing knowledge; application
of knowledge; knowledge transfer; digestibility of knowledge; knowledge improving,
updating and expanding knowledge, forgetting an outdated knowledge1
Knowledge management includes the following activities: development of a common
business strategy; dissemination of advanced experience; training the staff; getting
knowledge about customer; management of intellectual resources; innovations2
Knowledge management includes processes: knowledge generation; formalization;
knowledge diffusion (spreading); coordination and control of knowledge, which
effectiveness depends directly on the organizational culture, the organizational structure
of the enterprise, its infrastructure and communication contacts.3
Knowledge management is one of the intellectual capital management subsystems that
includes following subsystems: innovation management, human resource management,
information management, business process management4
Knowledge management is a new cross-functional discipline and a new type
of management activity aimed at intensive use of intangible assets as main resources
of the knowledge economy and stimulating innovation in order to maximize the efficiency
of the economy at the national and international level5
Knowledge management is a strategy for transforming company’s intellectual assets,
including recorded information (explicit knowledge), into new values, into increasing its
productivity and competitiveness6
Knowledge management is an approach to adding or creating value through more active use
of know-how, experience and opinions that can be found inside, and in many cases outside
the organization7
Knowledge management is a process in which employees consciously create, structure and
use a company’s knowledge base.8
Knowledge management – the systematic formation, updating and application of
knowledge in order to maximize the efficiency of the enterprise9
Knowledge management – a set of organizational procedures, organizational units and
computer technologies that ensure an integration of various sources of the knowledge and
their collective use in business processes10

There are two approaches to knowledge management. The first is the personifying or intuitionistic approach,
which is based on the fact that the knowledge bearer (experts) keep it and share it. The main thing in knowledge
1

Норт, Д. (1997). Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Москва: Фонд
экономической книги Начала.
2
Черников, К. (1999). Что такое «управление знаниями»? Носорог, 12.
3
Стоунхаус, Дж. (1999). Управление организационным знанием. Менеджмент в России и за рубежом, 1, 1-4.
4
Варламова, З.Н. (2006). Теоретико-методологические основы управления знаниями в организации.
Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН.
5
Мильнер, Б. З. (2003). Концепции управления знаниями в современных организациях. Российский журнал
менеджмента, 1, 57-76.
6
Harrington, H. James, Voehl, F. (2007). Knowledge Management Excellence: The Art of Excelling in Knowledge
Management. Paton Professional.
7
Ruggles, R. (1998) The State of the Notion: Knowledge Management in Practice. California Management Review,
40 (3).
8
Джанетто, К., Уилер, Э. (2005). Управление знаниями: Руководство по разработке и внедрению
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Wiig, K., Hoog, de R., Spek, R. (2002). Supporting knowledge management: a selection of methods and techniques.
Journal of Knowledge Management, 13 (1), 15-27.
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Петухов, В.И. (2007). Инновационный менеджмент: управление знаниями в организации. Н.Новгород:
Волго-Вятская академия гос. службы.
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management is employees, their motivation, communication, organization culture, and technology is just an
infrastructure. The second approach is an informational or technological approach, which is based on the fact that
modern organizations, especially large corporations, are accumulators for amounts of data stored by operational and
transactional systems in various functional divisions. For the knowledge search in data arrays and process them, the
information and intellectual technologies, which reveal hidden dependencies and rules in data are needed. Knowledge
is considered as accurate information1. The integration of the above approaches can be seen in a conceptual knowledge
management model, in which three interrelated components can be distinguished:
 knowledge infrastructure. Two constituents of this component are: the existing structure and organization
processes; sources of knowledge.
 culture of knowledge. Companies must provide a cultural environment that would promote exchange for
knowledge. Creating an effective culture of knowledge includes an awareness of the importance of the human’s role as
a bearer of the knowledge, and creation of the human’s interest in exchange of the knowledge.
 knowledge technology (data and text research; document management system; tools for organizing
collaboration; corporate knowledge portals; decision support tools).
Thus, knowledge management can be defined as the direction of an organization’s management, representing
the process of transforming the main proprietary components of intellectual property into material values and the
added value of products. Knowledge plays a significant role in all aspects of organizational life, in the formation of
values shared by all participants in the organization on which the knowledge management system relies. These values
of the organization include: openness, participation, delegation, dialogue, trust and honesty. General knowledge,
taking into account the values of the organization, constitutes organizational knowledge, on which the organization’s
capabilities are based for change in order to survive and develop, which are developed due to the knowledge of each
employee of the organization and include an overview of the principles, rules, methods, skills, facts that ensure the
organization’s business activity, as well as experience and professional qualities of employees.
A knowledge management system at tourism enterprises covers several areas of management activity and is
implemented through a targeted impact on the organization’s human resources in order to achieve current and future
goals and objectives of the enterprise through management: corporate training; career of employees; staff motivation;
organizational culture; a system of internal communications; assessment of staff activities.
By managing the knowledge, tourism enterprises perform the following key functions:
a) the acquisition of knowledge – the use of already existing knowledge in the world and their application
in the organization (for example, in the open trade mode, to attract foreign investment, and enter into licensing
agreements), as well as obtaining new knowledge through research and development;
b) the assimilation of knowledge (for example, providing universal primary education, the creation
of opportunities for lifelong learning and the development of higher education systems);
c) the transfer of knowledge – the use of new information and telecommunication technologies, the appropriate
legal regulation, and providing an access to information resources.
For successful and viable outcomes of knowledge management in tourism enterprises, many factors may play
important roles. Some of them are following:
The role of culture. Culture plays an important role in how knowledge management function is being
implemented in tourism enterprises. Four knowledge management challenges domain involves human interactions.
These are technical, social, managerial and personal. The sum total of individual knowledge can be collective
knowledge by developing a culture that values knowledge sharing and knowledge creation. It is accepted that
organisational learning culture is important for knowledge creation.
Knowledge management processes. Considering the process-based view of management theory, major
categories of knowledge-focused activities can be an answer for what can be managed about knowledge:
1) generating/creating new knowledge; 2) accessing valuable knowledge from outside sources; 3) using accessible
knowledge in decision making; 4) embedding knowledge in processes, products and/or services; 5) representing
knowledge in documents, databases and software; 6) facilitating knowledge growth through culture and incentives;
7) transferring existing knowledge into other parts of the organization; 8) measuring the value of knowledge assets
and/or impacts of knowledge management.
Knowledge creation. Knowledge creation can be possible in a shared space for emerging relationships.
The effective creation of new knowledge, especially tacit knowledge, hinges on strong caring relationships among
the members of an organization. Sharing tacit knowledge can be possible through joint activities such as being
together, spending time, living in the same environment, known as socialization stage for knowledge conversion.
Knowledge management efforts must focus more on tacit knowledge and experiment with new organizational forms,
cultures and reward systems to enhance interpersonal interaction and social relationships.5 Human relationships are
themselves a function of the organizational culture.
1

Абдикеев, Н.М., Киселев, А.Д. (2011). Управление знаниями корпорации и реинжиниринг бизнеса. Москва:
ИНФРА-М.
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Leadership. Knowledge is manageable only when leaders embrace and foster the dynamism of knowledge
creation. Lack of support from senior management, specifically visionary, moral and fiscal resources, knowledge
management efforts cannot be successful. Top management must realise that knowledge needs to be nurtured,
supported, enhanced and cared for. What they should consider for enabling knowledge creation is to think in terms of
systems and ecologies which can provide for the creation of platforms and cultures where knowledge can freely
emerge.
Learning & Participation. Learning cannot be limited to acquire facts and techniques. People learn
through participation in communities of knowledge by embodying their particular perspectives and practices.
Knowledge work is dominated communication, deliberation, debate and negotiation. Knowledge is created
as practitioners see the logic of each other’s thinking in communities who have common interests. To facilitate
learning, the culture of the organization must nurture a climate within which learning and knowledge are highly
valued, empowerment of individuals, motivation to questions are required. Leadership is crucial for such
a culture. Building trust to encourage sharing and experiential learning of tacit knowledge is the responsibility
of leadership. For achieving knowledge management benefits, a corporate learning strategy should be developed
in tourism enterprise.6
Strategy. Knowledge management efforts lack of strategy link and even it is not a key evaluation criterion or
motivating factor. Decisions are made in a context including a business strategy along with a set of experiences and
skills, a culture and structure, and a set of technology and data. In an organization, in creating value, people can use
their competence externally or internally. External structure consists of relationships with customers, suppliers and the
image of the firm. Internal structure consists of concepts, management, administrative systems, models, attitudes.
Successful knowledge strategy must be explicit and clear links to business strategy.
The methods that a knowledge management function uses are variable, and depending on the stage
of knowledge acquisition. T. Davenport and L. Prusak in their works highlighted the following stages of management:
the definition of knowledge important to achieve the goal; accumulation of knowledge, methods, experience,
qualifications; selection of the necessary knowledge, evaluation of their usefulness; Storage: the necessary knowledge
is classified, recorded in the organizational memory, a professional intelligence is its integral part.
Prusak L. singled out three ways:
 buying knowledge: hiring qualified employees, partnership;
 knowledge rental: hiring consultants, attracting third-party organizations on a subcontract basis, assistance
from consumers, suppliers;
 knowledge development: training at work and outside, inviting trainers, spreading existing knowledge1.
The methods of knowledge management in tourism enterprises include:
1. Methods for management of formalized knowledge.
2. Methods for management of non-formalized knowledge.
3. Highly specialized and universal methods for knowledge management.
Methods for management of formalized knowledge. A management of formalized knowledge in modern
enterprises is carried out using information technology. Knowledge formalization on paper media is almost completely
a thing of the past, since it is less convenient and reliable than the electronic form. Information technologies allow to
ensure the safety of knowledge in the organization and the effectiveness of operations with them. The main methods
and tools of information technology used for knowledge management include:
Knowledge Bases are databases containing the experience and knowledge of company employees, a description
of various problems and their solutions, as well as potentially possible professional situations and rules of behavior.
Such knowledge bases may contain best practices, mistakes made, etc.;
Document management systems are systems designed for the store of documents in electronic form, using
which their indexing, search and access to them by employees of the organization is ensured; Information retrieval
systems are search tools for employees’ requests, combining search through all databases and knowledge available in
the company;
Means for online data presentation (OLAP – online analytical processing, data mining and text mining) are
analytical tools that provide the ability to search and evaluate patterns in data arrays, that is, the creation of new
knowledge, using statistical and mathematical modeling methods;
Decision support systems are systems based on artificial intelligence, expert systems, etc2.
All the listed methods for management of formalized knowledge can be used in an organization both
individually and as part of a general knowledge management system. The main condition for the effectiveness
of these methods is their integration with the company’s business processes and the existing corporate information
system.
1

Davenport, T.H., Prusak, L. (2000). Working knowledge: How organizations manage what they know. Boston, MA:
Harvard Business School Press.
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Горбунова, Е. Н. (2016) Управление знаниями в организации. Менеджмент качества, 1 (33), 5.
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Methods for management of non-formalized knowledge. Managing non-formalized knowledge in an
organization is a complex social process that is based on the methods of building social networks and communication
tools between employees1. At the same time, methods for managing non-formalized knowledge can be both in
personal interaction and in interaction with the use of information technologies. An example of knowledge
management methods based on personal interaction can be the organization of meetings and meetings of employees,
the creation of conditions for informal communication, corporate events, etc. An example of knowledge management
techniques based on interaction with the use of information technologies can be the use of various types of
communication between employees – telephone, emails, forums and web conferences, blogs and social networks, etc.
In addition, the organization can apply the methods of building social networks, which are part of the system of
management of non-formalized knowledge. These include: Corporate Yellow Pages; Search engines expertise; Best
practice systems; Professional communities; Mentoring and mentoring systems2. These methods of knowledge
management contribute to the strengthening of relationships among employees of the organization, the transfer of
knowledge and the exchange of them.
Highly specialized and universal methods for knowledge management. Highly specialized knowledge
management techniques may relate either to a specific category of knowledge, or to the process of formalizing the
non-formalized knowledge of employees. The use of such methods is appropriate when the organization owns any
specific knowledge or aims to prevent the loss of knowledge caused by the living of employees who own them. The
essence of these methods is to create programs and systems used to translate the knowledge of particular employees
into the knowledge of the organization.
Each organization independently makes a decision on how to manage its own specific knowledge, depending
on its capabilities and needs. The most effective is considered to be the use of a combination of suitable management
methods for formalized and non-formalized knowledge, as well as the introduction of specialized tools, due to the
organization’s knowledge needs.
Conclusions. As with other sectors, knowledge will become the fundamental factor underpinning successful
tourism enterprises. Compared to other fields, the transfer of knowledge management concepts to the tourism sector
has been slow. For successful and viable outcomes of knowledge management in tourism enterprises, many factors
may play important roles. Some of them are the role of culture, knowledge management processes, knowledge
creation, leadership, learning and participation and the strategy. The tourism sector is dominated by small-to-medium
sized enterprises, which are traditionally research averse. As a result tourism research has not been subject to a
knowledge management approach and the sector is not as competitive as it could be.
Today, intercultural knowledge is becoming increasingly important for the business world. International
cooperation, globalization require intercultural literacy. Understanding national characteristics will help to formulate
something in common that can help explain the behavior of governors and controlled people in modern society.
Knowledge of deeply rooted attitudes and judgements, characteristics, patterns and behavioral traditions among people
of different cultures will help not only to improve and broaden their horizons, but also to make more effective
management decisions. Thus, knowledge management is crucial to the success of enterprises in building and
maintaining long-term business relationships in a multicultural environment.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СЕРВІСУ
ЦИФРОВОЇ ДИСТРИБУЦІЇ STEAM
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FEATURES OF REGIONAL DEVELOPMENT
OF STEAM DIGITAL DISTRIBUTION
The article is devoted to the development of the service of digital distribution Steam in different countries
of the world. The features of behavior of consumers from the largest number of service users by countries
are revealed. The analysis of global tendencies of distribution of service based on indicators of activity of
clients is analyzed. It is determined that the share of East Asian countries, first of all, in China has
increased significantly and has almost reached the level of North America. Statistical data revealed that
significant growth tendencies of service income were also observed in the regions of Eastern Europe and
the Middle East. Based on these trends, it was determined that China would be the most promising
market for Steam.
Keywords: digital distribution, regional development, Steam, SteamSpy, Tencent.
Постанова проблеми. У наш час суспільство стоїть на порозі унікальної епохи, коли, за умови
глобального поширення мереж Інтернет та електронних носіїв, здійснюються перетворення не тільки
в економіці, але і в психології людей. Сьогодні люди готові платити не тільки за реальні продукти, але і
за нематеріальні продукти творчості, такі як відеоігри, музику, кіно, електронні книги тощо. Якщо раніше
людині доводилося купувати фізично відчутний твердий носій, на якому була записана цифрова версія
улюбленого фільму або музичного альбому, то сьогодні все більшу аудиторію збирають сервіси цифрової
дистрибуції, які не пропонують споживачеві взагалі ніяких матеріальних об’єктів, тільки лише цифрову
версію продукту. Споживання електронної інформації вимагає відповідних технічних засобів, тому ринок
цифрової дистрибуції трансформується та видозмінюється разом із появою нових електронних пристроїв та
технологічних рішень.
Постановка цілей. Метою статті є дослідження регіональних особливостей застосування нового
сервісу цифрової дистрибуції Steam, визначення його конкурентних переваг та подальших перспектив
поширення серед суб’єктів ринку електронної комерції.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню питання розвитку електронної комерції
в Україні приділили увагу такі вітчизняні вчені: Петрик О.А., Литовченко І.Л., Успенський І.В., Писаренко
В.В., Полонець В.М., Пилипчук В.П., Окландер М.А., Артюхов М.О., Павленко А.Ф., Войчак А.В., Примак
Т.О.
Розгляду питань розвитку сервісу цифрової дистрибуції Steam присвячені роботи таких фахівців, як:
С. Гальонкін,Дай Лін.1, Ахмед Е. Хасан 2, Крістофер Мур, Абдалла Кусеф. Але, регіональні особливості
застосування сервісу цифрової дистрибуції Steam не були освітлені у наукових творах, саме тому ця робота є
актуальною.
Методологія дослідження. У процесі дослідження використано діалектичний метод наукового
пізнання, а також загальнонаукові методи пізнання: метод теоретичного узагальнення; системний підхід;
метод аналізу та синтезу; методи статистичного аналізу, а також пакет прикладних програм SteamSpy для
збору та обробки даних з метою дослідження статистики продажів у сервісі Steam.
Викладення основного матеріалу. Дистрибуція – це організація збуту товару, розподіл товару
по мережі збуту.
Дистрибуція являє собою комплекс взаємопов’язаних функцій, які реалізуються у процесі розподілу
матеріального потоку між різними покупцями. Таким чином, розподільна логістика, або фізичний розподіл –
це діяльність, пов’язана з отриманням продукції, її збереженням до моменту отримання замовлення і
наступній доставці до клієнта.
1

Springer Science+Business Media New York (2016). Studying the urgent updates of popular games on the Steam
platform <https://link.springer.com/article/10.1007/s10664-016-9480-2> (2019, травень, 28).
2
Springer Science+Business Media New York (2016). An empirical study of game reviews on the Steam platform
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10664-018-9627-4> (2019, травень, 28).
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Цифрова дистрибуція або цифрове поширення – один із сучасних способів поширення легального
електронного контенту (музика, відео, програмне забезпечення, відеоігри). Цей термін зазвичай
використовується у тих випадках, коли поширення медіа-контенту відбувається за допомогою інтернетканалів, тобто без використання фізичних методів поширення інформації. Іншими словами, без матеріальних
носіїв інформації.
Переваги цифрової дистрибуції:
1. Прямі продажі
Товари, поширювані методом цифрової дистрибуції, не вимагають додаткових витрат на виробничі
площі, складування, доставку і розміщення в місцях продажів. Кількість людей, залучених в ланцюжок
доставки товару від виробника до покупця, значно скорочується, в результаті чого вартість таких товарів
знижується, а частка доходів виробників збільшується.
2. Доступність
Купівля та продаж товарів методом цифрової дистрибуції доступна з будь-якого місця на планеті, де є
доступ в Інтернет. При цьому доставка покупки здійснюється практично миттєво, в залежності від швидкості
з’єднання.
3. Постійна наявність
При наявності всього однієї копії продукту, його можна продавати мільйонам покупців нескінченне
число разів як завгодно довго за часом. В реальній торгівлі, якщо товар закінчився на складі або перестав
випускатися, покупець не має можливості його придбати, в той час як вона знімає ці бар’єри.
Цифрова дистрибуція заполонила різні сфери прояву інтересів людини, такі як, наприклад:
1) Музика. Поява можливості поширювати музичний контент у мережі Інтернет призвела до великого
падіння продажів музикальної продукції на початку нашого століття, коли продажі CD-дисків скоротилися
практично у два рази. Однією з головних причин того, що обсягам продажу ліцензійних CD-дисків було
завдано такої шкоди, було те, що неліцензійне завантаження музичного контенту було дуже доступним. Таке
порушення авторських прав сильно впливало на продаж та економічні показники в індустрії музики. Тому
було вирішено змінити бізнес-модель, яка б дозволяла не відставати від швидко мінливих технологій. Крок,
який було зроблено за для переміщення музичної індустрії в інтернет-простір був успішний з кількох причин.
Розвиток такого методу, як стиснення даних без втрат, дозволяло користувачам стискати музичні файли
у форматі високої якості. Інтернет-магазини стали дозволяти споживачам вибирати саме ті пісні, які хочуть
слухачі, замість того, що їм довелося б купувати весь альбом, з якого користувач хотів слухати тільки одну-дві
композиції.
2) Відео. Безліч традиційних мережевих телевізійних шоу, фільмів та іншого відео-контенту тепер
доступні в Інтернеті. Їх може надати в загальний доступ сам власник контенту, або можна скористатися
сторонніми сервісами. YouTube, Netflix, Hulu, Synaptop, Amazon Video, FlickRocket та інші мережеві відеосервіси дозволяють власникам контенту його розміщувати, щоб користувачі могли отримати доступ до його
вмісту через комп’ютери, смартфони, планшети або за допомогою таких пристроїв, як ігрові приставки,
комп’ютерні приставки або телевізори Smart TV.
3) Книги. Феномен появи книг у цифровому форматі дав користувачам можливість отримувати
доступ до них за допомогою портативних електронних книг. Одним з переваг електронних книг є те, що
вони дозволяють користувачам отримувати доступ також і до додаткового контенту через гіпертекстові
посилання. Крім того, завдяки таким електронним книгам читачі тепер можуть зберігати відразу кілька книг
у залежності від розміру жорсткого диска їх влаштування. Таким чином, після появи електронних книг
у багатьох компаній, які вклали гроші в модернізацію свого обладнання, істотно зросли обсяги продажу
своїх товарів.
4) Відеоігри. Сама ідея продавати комп’ютерну гру засобами інтернет-сервісу зародилася за часів релізу
Half-Life У 1997 році її розробник Valve домовився з видавництвом залишити собі право на поширення гри
у «цифрі». Її видавець – велика міжнародна компанія Sierra не придала цьому особливого значення,
подарувавши, таким чином, Valve можливість створити унікальну і над прибуткову систему Steam. Їй вдалося
одній з перших побачити вигідність такого бізнесу. Цифрова дистрибуція значно змінила структуру індустрії
відеоігор. Приблизно з 2000-х років ставало все більше доступних користувачам і комерційно успішних ігор,
наприклад, таких як рімейки класичних ігор. Нова для того часу можливість цифрового розподілу також
мотивувала займатися створенням нового ігрового контенту не досить відомих виробників ігор, до числа яких
входили незалежні розробники ігор, оскільки раніше це майже не приносило їм ніякої комерційної вигоди .
Для полегшення процесу продажу ігор ігрові компанії стали створювати свої власні платформи для
цифрової дистрибуції. Ці платформи, такі як Steam, Origin і Xbox Live Marketplace, надають послуги, що
дозволяють здійснювати покупку і завантажувати цифровий контент для конкретних ігрових консолей або
комп’ютерів. Деякі платформи також можуть служити в якості системи управління цифровими правами,
обмежуючи використання придбаних ігор та прив’язуючи їх до одного аккаунту.
На відміну від ігор, які записані на дисках, цифрові ігри можна придбати відразу ж легким способом,
навіть не виходячи з дому. Саме таким чином геймери можуть за більш короткий термін отримати
безпосередній доступ до гри. Також, у порівнянні з фізичними іграми, цифрові ігри, як, наприклад, ті, які
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пропонуються на сервісі цифрової дистрибуції Steam, не можуть бути втрачені або знищені, їх можна
завантажити знову в будь-який час. Однак подібні сервіси не пропонують можливості продати гру, яка вже
була у використанні, коли вона більше не буде потрібна користувачеві. Але в той же час ці сервіси можуть
надавати послуги, завдяки яким можна скористатися спільним сімейним режимом під час ігор.
Крім того, зростаюча поширеність феномена цифрової дистрибуції дозволила незалежним розробникам
ігор продавати і поширювати свої ігри без необхідності укладати угоди з іншими видавцями. Більше не було
необхідності покладатися на звичайні повільні методи продажу, щоб побачити прибуток. Незалежні
розробники ігор могли бачити, що цифрове поширення їх ігрового контенту вже було більш успішним, хоча
до цього видавці навіть могли не прийняти їх ігри.
Steam мав величезний вплив на розвиток ігрової індустрії. Особливо це стосується розвитку так званих
інді-ігор, тобто ігор від незалежних розробників. Поширення такої продукції на дисках – ризикова справа, а
метод цифрової дистрибуції є куди менш витратним. Сервіс вплинув і на цифрову дистрибуцію в цілому.
Steam став першим успішним проектом у цій сфері. Основними причинами такого успіху є легкість
використання сервісу, постійний потік реклами, а також існування Steam Community. Steam Community було
створено 12 вересня 2007 року з метою полегшення спілкування між користувачами сервісу. Це оновлення
дозволило створювати не тільки персональні web-сторінки в системі Steam, а також групи та вступати до їх
складу. Можливість зведеного спілкування між клієнтами сервісу дозволила їм рекомендувати продукцію,
обмінюватися ігровими предметами та здійснювати інші дії, що приносять користь компанії.
За оцінками аналітиків, через Steam проходить від 80% до 90% всіх цифрових покупок ігор на РС.
Подібне майже монопольне становище виникло внаслідок деяких факторів:
1) Valve були піонерами цифрової дистрибуції на РС. Коли вони запустили Steam в 2003 році, це був
дуже сумнівний проект, через те, що безлімітний інтернет був ще слабо поширений, а його швидкість замала.
Плюс, багато потенційних споживачів бажали віддавати перевагу пануючій дисковій версії, а не цифровій
копії. Але прогнозисти помилялися: 25% всіх копій Half-Life 2 були придбані через Steam, а багато інших
компаній вирішили створити своїх аналогів.
2) Наявність DRM. На початку 2000-х більшість ігрових розробників вибудовували свою стратегію
захисту навколо використання оптичного приводу і необхідності регулярно вставляти туди ліцензійний диск.
Це дуже дратувало гравців, адже диск міг загубитися, а регулярне використання могло запросто його
зіпсувати. Користувачі Steam-ігор були позбавлені цього недоліку.
3) Соціальний аспект. Steam отримав масу соціальних елементів: в нього була додана можливість
створити свою персональну сторінку, заводити друзів, обмінюватися повідомленнями, вступати в групи,
писати огляди, ділитися своїми скріншотами і іншим контентом власного виробництва на зразок колекційних
карток. Можна сказати, що Steam перетворився на подобу соціальної мережі.
4) Розширений функціонал. Valve продовжують прикладати масу зусиль, щоб їх сервіс утримував
титул самого функціонального цифрового магазину, а багато їх ідеї згодом переймають конкуренти.
5) Зручність користування. Цей пункт безпосередньо пов’язаний з попереднім. В Steam необхідну гру
можна купити буквально в пару кліків, система завантажить її і останні оновлення, а також драйвера. Дані
акаунту можна зберігати на «хмарних технологіях»
6) Лояльна цінова політика. В сервісі регулярно проходять різні денні, тижневі акції знижок,
безкоштовні вікенди і великі сезонні розпродажі. Цікаво, що бували випадки, коли інші ігрові маркетплейси
критикували цю політику, але з часом теж починали балувати своїх клієнтів чималими дисконтом.
Завдяки сервісу SteamSpy проаналізуємо географічні особливості функціонування цього сервісу
цифрової дистрибуції задля прогнозування тенденцій розвитку Steam на міжнародній арені.
SteamSpy – інструмент збору та обробки даних, розроблений вітчизняним вченим Сергієм Гальонкіним,
завдяки якому можна досліджувати статистику продажів у сервісі, середню кількість користувачів
за окремими регіонами, жанрову статистику тощо. Ця інформація надає можливість зробити висновки про
наявність користувачів, їх бажання та можливість витрачати кошти на придбання цифрової продукції
у регіональному масштабі.
Розберемо географічні особливості користувачів сервісу станом на 2015 рік.1. На основі цих
особливостей можна надати портрет користувача з різних країн.
США є найбільш представленою країною у Steam з приблизно 22,5 мільйонами користувачів
(18 відсотків аудиторії Steam), які віддають перевагу жанру FPS. Цей факт є абсолютно логічним, враховуючи
особливості образу життя сучасних мешканців країни та їх фінансові можливості.
Протягом значного періоду Росія була відома неліцензійними користувачами. Російську Федерацію
представляють 13,6 мільйона користувачів у Steam (11 відсотків аудиторії Steam). Але ця цифра не прямо
пропорційна відсотку покупок росіян з загальної кількості покупок у сервісі. Для продукту, що не має
російської локалізації, характерна низька частка користувачів від загального обсягу – лише 1,7 відсоток
1

Steam Spy (2015). Some things you should know about Steam <https://galyonk.in/some-things-you-should-knowabout-steam-5eaffcf33218> (2019, травень, 28).
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продажів. Локалізована гра приваблює більшу кількість російських гравців – приблизно 6 відсотків.
За умови наявності життєздатного багатокористувацького режиму аудиторія становить 15 відсотків
російських користувачів. Найбільш популярні відносно безкоштовні товари охоплюють до 22 відсотків
російських гравців, що також не викликає дивування, враховуючи особливості соціально-економічного
розвитку країни.
Німецькі користувачі не віддають чіткої переваги жодному жанру. Проте вони є рекордсменами серед
користувачів сервісу Steam за важливим критерієм – 92 відсотка користувачів з Німеччини є активними.
Незважаючи на те, що Велика Британія є доволі маленькою країною, британські користувачі грають і
платять більше середнього статистичного користувача сервісу Steam. Вони витрачають 734 години (середня
кількість годин у грі на один акаунт) і мають 41 гру у своїй бібліотеці (удвічі більше, ніж середній
європейський користувач або в чотири рази більше, ніж середній користувач сервісу в цілому). Отже, як ринок
для сервісу Steam, Велика Британія більш перспективна, ніж Росія, незважаючи на значно меншу кількість
користувачів. Якщо аналізувати фахові переваги користувачів, то більшість з них надають перевагу
футбольним симуляторам.
Китай є безперечним номером один, коли мова йде про використання неліцензійної продукції. При
тому, що у середньому китайський користувач має лише шість ігор у своїй бібліотеці, у більшість з цих ігор
можна грати безкоштовно. Але, як і Росія приблизно десять років тому, Китай поступово перетворюється
на життєздатного клієнта ринку для платних ігор. Один з касових продуктів – "Grand Theft Auto V" вийшов
у Steam з китайською локалізацією і спеціальними цінами (29,99 доларів проти звичайної ціни 59,99 доларів) і
зібрав 11 відсотків своїх користувачів у Китаї. Це означає, що 225 000 копій ігри було продано через Steam.
Тобто, тільки завдяки Китаю було отримано близько 6,75 мільйонів доларів валового прибутку.
Товари повинні мати потужний багатокористувацький компонент, щоб користувачі мали стимул
купувати його. Але навіть у цьому сегменті ринку можна отримати значний прибуток.
Японія часто розглядається як консольний ринок, а комп’ютерні ігри – лише ніша. Це відповідає
дійсності певною мірою. Лише один відсоток користувачів Steam є японські громадяни.
Регіональний аналіз користувачів мережі дає можливість зробити висновок про зростання популярності
сервісу. Окрім США та країн Європи Steam почав охоплювати користувачів на території більшості країн світу.
Вочевидь прогрес розповсюдження сервісу у країнах Латинської Америки, Східної, Південної, ПівденноСхідної Азії.
У 2017 році регіональна специфіка сервісу суттєво змінилася. Завдяки PUBG Китай може тепер мати
більше користувачів Steam, ніж будь-яка інша країна1.
Дослідження апаратних засобів Steam у листопаді 2017 року показують зростання на 8,23% кількості
гравців, які використовують спрощений китайський порівняно з минулим місяцем. Англійська мова склала
17,02 відсотка, а російська – третє місце – 5,11 відсотка. Лише рік тому англійська була на вершині
з 44,10 відсотками респондентів, а спрощена китайська – лише 8,60 відсотка.
Різке зростання кількості користувачів Steam у Китаї почалося у 2012 році, коли Valve і Perfect World
стали регіональними дистриб’юторами гри Dota 2 у країні. Perfect World пізніше випустив CS: GO до Китаю, і
дві гри тепер є третьою і другою за популярністю гри на Steam у Китаї, відповідно. За оцінкою ресурсу
SteamSpy найбільш популярною з рівнем 78 відсотків користувачів Steam в Китаї стала BattleUrts
PlayerUnknown.
Незважаючи на результати нещодавнього опитування Steam Hardware, Китай не обов’язково є домом
для самих користувачів Steam будь-якої країни, принаймні поки що. Обстеження апаратних засобів включає
китайців, що виступають за межами Китаю, звичайно, і китайська мова є найвідомішою мовою у світі. Крім
того, дані надходять від користувачів, які увійшли до системи та погодилися на опитування протягом
листопада 2017 року, а Steam не пропонує демографічні дані опитування, а лише результати.
Для розвитку бізнесу важливим є той факт, що якщо Китай доки не має найбільшої частки
користувачів, ця подія принаймні дуже близька. SteamSpy в даний час визначає Китай на другому місці
за кількістю користувачів з 11,34 відсотками користувачів у світі Steam. Частка користувачів США складає
14,67 відсотка. Однак ці оцінки, які базуються на загальнодоступних профілях користувачів, не включають
користувачів, які не розмістили своє місцезнаходження в своєму профілі Steam. 8 грудня 2017 року компанія
SteamSpy зареєструвала понад 20 мільйонів користувачів як "Other".
Китай має найактивнішу користувацьку базу, згідно з SteamSpy: 19,48 відсотка активної популяції
в світі за останні два тижні порівняно з 14,17 відсотками США. Це підкріплюється більшою кількістю власних
даних Steam. На частку Сполучених Штатів припадає 58,6 петабайт даних. SteamSpy оцінює, що китайські
гравці володіють набагато меншою кількістю ігор у середньому, ніж американські гравці, тому випливає, що
петабайт даних у Китаї представляє більше окремих гравців, ніж петабайт даних у США.
1

Pcgamer (2019). Thanks to PUBG, China may now have more Steam users than any other country
<https://www.pcgamer.com/thanks-to-pubg-china-may-now-have-more-steam-users-than-any-other-country/>
(2019, травень, 28).
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Якщо ця тенденція продовжуватиметься, збільшиться кількість ігор у Steam з підтримкою китайської
мови. Наразі їх кількість перевищує 4500. Останнім часом Tencent працює над тим, щоб стати світовою
платформою.
Станом на серпень 2017 року статистика сервісу Steam визначалася у таких цифрах: підтримка 26 мов
у всьому світі, оплата платежів завдяки 28 різним валютам та більш ніж 70 видами способів оплати. Компанія
Valve має навіть переповнені онлайн-сервери по всьому світу для розповсюдження ресурсів у ключових
регіонах1.
Завдяки ключовим функціям, таким як варіанти локалізації, конвертація валюти, широка соціальна
інфраструктура та постійно зростаючий каталог контенту, користувачі Steam не тільки лояльні до платформи,
але й купують більше ігор з кожним роком. Оскільки Steam постійно зростає, Valve має постійно
формулювати нові плани для того, щоб триматися на вершині зростання зі свіжою хвилею нових можливостей
і налаштувань.
На рисунку 1 можна побачити регіональні особливості сервісу у залежності від частки кожної
визначеної територіальної одиниці від загальносвітових обсягів прибутку Steam у 2017 році.

Продажі (відсотків)

Північна Америка

Західна Європа

Східна Європа

Океанія

Латинська Америка

Азія

Інші

Рис 1. Частка покупок товарів за регіонами
Доволі цікавою тенденцією процесу глобалізації можна вважати збільшення частки у світовій торгівлі
країн, що розвиваються. Розглянемо приклад Азіатського регіону Steam.
Треба відзначити значне зростання обсягів азійських країн у світових обсягах продажів товарів сервісу.
Проте, нажаль, деякі доволі крупні регіони не отримали структурного розвитку. Перш за все це
стосується Африки.
Ці тенденції було виявлено завдяки оприлюдненню статистичних даних сервісу Steam її розробником –
корпорацією Valve у 2018 році.
Очевидно, що такі сегменти, як Південна Азія та Африка дуже відстають2.
Це очікуваний результат, оскільки континент має відносно низький доступ до Інтернету, високі
показники бідності та багато інших факторів, які сприятимуть низькому показнику кількості користувачів.
Треба відзначити покращення показника кількості користувачів у країнах Східної Європи та Близького
Сходу. Проте зменшення частки користувачів Океанії.
1

Strickland, D. (2017). Steam sells most of its games in North America. TWEAKTOWN
<https://www.tweaktown.com/news/58254/steam-sells-games-north-america/index.html/> (2019, травень, 28).
2
Matos, C. (2019). Africa made up an imperceptible sliver of Steam’s users in 2018. Htxt.Africa
<https://www.htxt.co.za/2019/01/15/africa-made-up-an-imperceptible-sliver-of-steams-users-in-2018/amp/>
(2019, травень, 28).
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Steam в Україні досить популярний. Станом на травень 2019 року на Україну припадає приблизно
3,2 петабайта трафіку або приблизно один відсоток від світового рівню. Це значно більше, ніж у 2015 і
2017 роках – 1,5 та 2,8. Але, це замало, навіть у порівнянні з такими країнами, що розвиваються, як Росія
(19,9 петабайта), Польща (3,8 петабайта), Туреччина (3,4 петабайта). Доходи з українських геймерів, які
купують в Steam, складають менше 0,1% доходів цієї компанії від загального продажу ігор через систему
сервісу. Пояснюється це тим, що українські гравці, в умовах кризи, вважають за краще грати в умовнобезкоштовні ігри (наприклад, Dota 2), і значно рідше гравців з інших країн закуповують аксесуари до таких
ігор. За підсумками 2016 року Україна займає 11-е місце в загальному рейтингу «стим-юзерів». Всього в Steam
зареєстровано близько 4.8 млн. Активних українських гравців – 2% від загальної кількості користувачів
маркетплейса. Кожен з 3,5 зареєстрованих в магазині українців придбав у середньому 14,5 гри і провів в них
майже 26 години. Українці грають більше, ніж жителі США, Німеччини, Китаю, Бразилії, Франції та Росії,
на частку яких припадає набагато більше покупок. Висновок очевидний – кожна покупка українця на Steam
продумана і є актуальною довгий час.
Якщо говорити про проблеми розвитку сервісу Steam в Україні, то треба сказати, що складне
економічне становище змушує жителів нашої країни економити гроші на розваги, і витрачати їх лише
на засоби першої необхідності, такі як, наприклад, їжа та одяг. Також вище вже згадувалося, що введення
гривні ще не змінило цінову політику і не змогло підняти рівень популярності сервісу серед українців. Слід
зазначити, що серед приблизно 14 мільйонів українців, що грають у комп’ютерні ігри лише п’ять мільйонів
зареєстровані у сервісу. Це є свідченням високого рівню «піратства» серед геймерів.
На нашу думку можна покращити стан сервісу Steam в Україні. Придбання ліцензійних ігор чи програм
допоможе нам розвивати сферу послуг в Україні та поліпшувати рівень технологій. Щодо надмірно високих
цін для середнього рівня доходів українця, то тут можна дати лише такі поради – або чекати розпродажів
у магазині Steam, під час яких вартість гри може зменшуватися навіть на вісімдесят відсотків, або писати
петиції на ім’я керівників сервісу з метою зниження вартості товарів для нашої країни. Є ще один
непопулярний крок – більше заробляти та привикати платити за краще. Зміна ментальності потрібна
мешканцям України в усіх сферах життя. Не є виключенням ринок електронної комерції.
Також слід зазначити, що на зростання популярності сервісу Steam серед українців може вплинути
збільшення в ньому вітчизняних ігор. Це можна зробити кількома засобами:
за допомогою додавання ігор, що ще не входять до списку ігор, поширюваних сервісом,
завдяки розвитку вітчизняного виробництва якісних ігор та різної наукомісткої продукції.
Ще одна можливість для набуття сервісом більшого значення для життя українця є проведення заходів,
присвячених комп’ютерним іграм.
Висновки. Таким чином, можна відзначити, що у майбутньому розробник буде приділяти ще більш
особливу увагу ринку Східної Азії. Перш за все це стосується Китаю та «Азіатських тигрів». Такий висновок
засновано на аналізі статистичних даних та динаміці розвитку країн цього регіону. Крім того, мешканці цих
країн дуже полюбляють комп’ютерні ігри і мають доволі багато грошей. Однак, у цьому напрямку Steam треба
обійти нещодавно створеного конкурента – WeGame від компанії Tencent. Це є прикладом дуже поширеного
у останні декілька років тренду експансії Китаю. Справа у тому, що Tencent, незважаючи на те, що їх сервіс
існує менше часу ніж Steam, має більшу клієнтську базу – приблизно 200 мільйонів користувачів. Однак,
незважаючи на виникнення серйозного конкурента, який може нашкодити Steam і на західному ринку, сервіс
витримає атаку та залишиться лідером за обсягами прибутку через більш вдосконалену систему
обслуговування клієнтів та більшу варіативність потенційних можливостей користування.
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FEATURES OF ENTERPRISES MANAGEMENT SYSTEM
IN MODERN BUSINESS CONDITIONS
The research on the application of information technologies at the creation of the general control system
has been carried out. The efficiency of the introduction of billing systems at the domestic enterprises of
management for providing mass services to the population has been analyzed. The analysis of the
influence of the application of information technologies, standards for the planning of Materials
Requirement Planning Standards (MRP), Enterprise Resource Planning (ERP) and Customer Synchronized
Relationship Planning (CSRP) in making management decisions and conducting financial and economic
activity has been carried out. The mathematical model of management organization of the modern
manager of an industrial enterprise has been offered. The possibility of using this mathematical model on
the example of solving a model business management problem under conditions of instability of the
external economic space is has been considered.
Keywords: enterprise management, automated control system, billing system, management model,
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Постановка проблеми. У наш час важливим елементом ефективного розвитку підприємства є постійне
вдосконалення процесів управління. Ефективне управління – це такий же ресурс підприємства, як і фінанси чи
матеріальні цінності. Саме цей ресурс допомагає підприємствам бути конкурентоспроможними та динамічно
реагувати на коливання ринку, контролюючи всі сторони їх діяльності.
Починаючи з XX століття поняття «управління» постійно видозмінювалося. Спочатку Ф. Тейлором
було сформовано поняття «наукового управління»1, що передбачало перенесення ідей інженерних наук
на управління в низовій виробничій ланці. На зміну «наукового управління» прийшло «адміністративне
управління» А. Файоля. А. Файоль вважав, що джерелом ефективної системи управління є управлінські
процеси, які застосовуються адміністрацією, тобто орієнтація на побудову «формальних» організаційних
структур і систем1. Третім етапом розвитку управлінської думки стало використання поведінкових наук
в управлінні. Розпочинаючи з 50-х років ХХ століття відбулася модифікація поняття «управління» завдяки
розвитку сучасних кількісних методів обґрунтування рішень із застосуванням математики і комп’ютерів
в управлінні. На кінець ХХ сторіччя економісти трактували це поняття наступним чином: «управління – це
процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягти цілей
організації». Пітер Ф. Друкер, один з найвпливовіших теоретиків менеджменту XX століття, запропонував
інше визначення: «управління – це особливий вид діяльності, який перетворює неорганізований натовп
в ефективну цілеспрямовану і продуктивну групу»2.
Сьогодні активний розвиток інформаційних технологій та електронно-комп’ютерної техніки
призводить до того, що на перший план виходить процес перенесення в цифрове середовище функцій і бізнеспроцесів, які раніше виконувалися людьми і організаціями. Це явище значно вплинуло на зміну теорії
управління підприємствами і господарськими одиницями, а також на управління галузями господарства
в цілому. Виходячи з цього, головною трансформацією в системі господарювання є розвиток цифрової
економіки, що базується на розробці та впровадженні новітніх інформаційних технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику розвитку управління сучасним
підприємством висвітлили у своїх роботах наступні науковці: Ф. Тейлор, А. Файоль, Пітер Ф. Друкер,
1

Віноградська, О.М., Віноградська, Н.С., Шевченко, В.С. (2008). Менеджмент: навчальний посібник
для студентів усіх форм навчання спеціальності 0501 Економіка і підприємництво. Харків: ХНАМГ, 160.
2
Peter, F. D. (1987). «A New Discipline», Success! January-February, 18.
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Э. Аткінсон, Т. Дж. Уотш, К. Паррамоу, М. Робсон, Б. Боем, К. Друрі, М.Р. Байє, В.Г. Бодров, В.В. Галасюк,
Є.А. Петрик, Т.К. Кравченко, Л.І. Федулова, Т.С. Задніпрянна, С.І. Михайлов, Г.О. Швець та інші. Однак
задачі управління й досі потребують подальших досліджень і розробки практичних рекомендацій щодо їх
вдосконалення.
Мета статті. Метою даного дослідження є аналіз доцільності застосування сучасних технологій
управління підприємством, що базуються на використанні інформаційних технологій.
Виклад основного матеріалу. Сучасний стан розвитку теорії і практики управління характеризується
впровадженням інформаційних технологій та автоматизованих систем керування підприємствами. Однією
із таких технологій є автоматизована система управління підприємством (АСУП), що включає автоматизовану
систему управління документообігом (АСУД) та автоматизовану систему управління технологічними
процесами (АСУТП), а також реалізацію методологій планування потреби в матеріалах (MRP), планування
ресурсів підприємства (ERP) та планування ресурсів, синхронізоване зі споживачем (CSRP).
Використання технології АСУП дало змогу значно зменшити час на передачу управлінських команд та
прийняття інформації зворотного зв’язку, а також покращити якість передачі інформації від суб’єкта
управління (СУ) до об’єкта управління (ОУ) на підприємстві, що в цілому покращує якість самого процесу
управління структурами підприємства. Загальну схему управління підприємством у загальному вигляді
наведено на рис. 11.

СУ

АСУП

ОУ

АСУП
Рис. 1. Узагальнена модернізована схема управління
з використанням технології АСУП
Одним із прикладів застосування систем АСУП є впровадження білінгових систем в організаціях, що
надають масові послуги для населення. До таких організацій належать компанії телекомунікації і послуг
зв’язку, компанії транспортування та експлуатації природних ресурсів, комунальні компанії та ін. Як відомо,
білінгова система це сукупність технічних і програмних засобів, що виконують функції з тарифікації,
розрахунку платежів за надані послуги, формування платіжних документів для абонентів тощо2.
Так, було проведено дослідження діяльності українських компаній з надання послуг населенню, таких
як НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укртелеком», що активно застосовують білінгові системи.
Впровадження білінгової системи «GASOLINA» на підприємствах газового комплексу «Нафтогаз України»
розпочалося ще у 2009 році. В 2012-2014 рр., після впровадження модернізованих інформаційних модулів
розрахунку фінансових операцій, збитки, пов’язані з якістю обліку споживання природного газу населенням
зменшилися більш ніж на 15%.
Інтеграція білінгової системи в мережі Інтернет дала зручність абонентам здійснювати платежі
комунальних послуг за газ online, що ліквідувало великі черги абонентів та полегшило роботу персоналу
підприємства. Автоматизована підсистема ведення облікових карт операторами підприємства, а також
автоматизована підсистема фінансових розрахунків білінгової системи «GASOLINA» значно підвищили
якість управління персоналом та надали можливість online контролю за кожним особистим рахунком
в реальному часі.
Впровадження білінгових технологій IDSysTel та ACP ETBill компанією ПАТ «Укртелеком» дало змогу
зменшити відсоток шахрайства абонентів та ефективно керувати доходами.
Іншим прикладом впровадження АСУП є системи стандартів MRP, ERP, CSRP. Система планування
потреби у матеріалах (MRP) передбачає планування матеріалів для виробництва заради полегшення
управління виробничими процесами. Головною ціллю цієї методики є зменшення витрат, що пов’язані
1

Матяш, С.А. (2015). Корпоративные информационные системы: учебное пособие. Москва; Берлин ДиректМедиа, 471.
2
Постанова про затвердження правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, 2012 (Кабінет
Міністрів України). Ліга Закон <http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TM043922.html> (2019, Травень, 03).
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зі складськими запасами за рахунок планування постачання всіх матеріалів таким чином, щоб виключити
простої виробництва і мінімізувати запаси на складах.
Система MRP включає поняття Bill Of Material (BOM) – специфікація виробів, за яку відповідає
конструкторський відділ, що показує залежність попиту на сировину, напівфабрикатів та інших матеріалів
в залежності від плану випуску готової продукції. Відомо, що дуже значний вплив має час, для обліку якого
системі необхідно мати чітке уявлення про етапи технологічних процесів випуску готової продукції, тобто
знати, яка послідовність та тривалість операцій. На підставі плану випуску продукції, BOM і технологічних
етапів здійснюється розрахунок потреб в матеріалах, прив’язаних до конкретних термінів. Для ефективного
використовування концепції MRP попит клієнтів повинен бути заздалегідь відомим.
Проте, система MRP була вузькопрофільною і тому її було видозмінено. Методику планування потреб
в матеріалах (MRP) було розширено, до планування виробничих ресурсів Manufacturing Resource Plannin
(MRPII), додавши інші виробничі ресурси. Яскравим прикладом систем класу MRP II: SunSystems; Галактика
7.1; Concorde XAL; Platinum; Microsoft Dynamics; Scala. Слабкі сторони системи MRP II: ця система не дає
змоги планувати людські ресурси підприємства, вона орієнтована лише на замовлення і має досить слабкий
інструментарій управління фінансовою складовою діяльності підприємства. Концепції MRP та MRPII краще
використовувати на промислових виробництвах дискретного типу з великим різновидом розмірів замовлень і
номенклатурних вимог.
На основі системи MRPII було розроблено її покращену версію Enterprise Resource Planning (ERP), яка
передбачає застосування одного програмного пакета для будь-яких підприємств і організацій, при цьому для
кожного з них можлива зміна різних налаштувань і виведення необхідних розширень.
Планування ресурсів підприємства (ERP) – це комп’ютерні програми, які використовуються
організаціями в багатьох галузях. Система ERP існує вже понад сорок років, десятки тисяч компаній
впровадили ERP, а мільйони людей у всьому світі використовують ERP у своїй щоденній роботі. Системи
ERP мають дві важливі характеристики: інтеграцію даних і підтримку процесів передового досвіду.
Інтеграція даних означає, що їх потрібно вводити тільки один раз, після чого вони доступні для
використання всією організацією1. Другою важливою властивістю цієї системи є підтримка найкращих
рішень, прийнятих багатьма організаціями, ефективність яких підтверджена довголітнім досвідом
практичного застосування.
Комп’ютерні програми ERP – це системна й організаційна стратегія об’єднання різних напрямків
виробничого процесу та його управління, до яких належать управління активами виробництва та фінансовими
операціями, управління трудовими ресурсами, організація фінансового менеджменту та ін. При цьому даний
процес орієнтований на постійне балансування і максимальну оптимізацію наявних ресурсів даної організації
за допомогою спеціально розробленого загального пакету прикладних програм, які можуть створити і вивести
загальну модель даних і всіх необхідних процесів для різноманітних напрямків діяльності організації, яка
використовує дану систему.
Згідно з прогнозом організації Allied Market Research (AMR) світовий ринок ERP–систем до 2020 року
досягне $ 41,69 млрд., при цьому середньо-річний темп зростання протягом 2014 – 2020 рр. становить близько
7,2% 2. Отже, впровадження в практиці управління систем ERP допоможе сучасному керівникові вивести
на новий рівень планування ресурсів, управління, контроль та організацію бізнес процесів на підприємстві.
ERP – це, перш за все, можливість об’єднати всі бізнес-процеси в одну потужну і зручну систему.
Завдяки узгодженості, доступності даних і застосування їх загальної бази можливо уникнути етапи звірки та
погодження даних, а також отримати доступність до них в рамках цілої системи. Керівник підприємства
в режимі реального часу може виявити будь-які розбіжності показників та зрозуміти їх причини. При цьому
значно зменшиться кількість помилок, що пов’язані із людським фактором: помилки у відправленні товару
до клієнта, хибне інформування клієнта про наявність чи відсутність товару на складі, проблеми грошових
переказів та кредитних операцій і т.д. Головним недоліком комп’ютерних програм класу ERP є надто велика
вартість для підприємств та довгий час впровадження.
Найпопулярнішими сучасними системами класу ERP безумовно є продукти компаній SAP (Systems,
Applications and Products in Data Processing), яка займає понад 20% на світовому ринку ERP-систем, Oracle
(13,9%), Microsoft (9,4%). Німецька компанія SAP є лідером на ринку корпоративного прикладного
програмного забезпечення. Системі SAP належить 77% світових доходів від транзакцій. Впровадження цього
забезпечення допомагає компаніям будь-якого розміру успішно працювати в усіх галузях. За статистичними
даними близько 30% компаній, які купують програмне забезпечення компанії SAP – це фірми з оборотом
коштів менше ніж 200 млн. доларів США на рік.
1

Sneller, L. (2014). A Guide to ERP: Benefits, Implementation and Trends 1st edition. Bookboon.com ISBN 978-87403-0729-0. 12, 182.
2
Newswire Association LLC (2015). Global ERP software market is expected to reach $ 41.69 billion by 2020
<https://www.prnewswire.com/news-releases/global-erp-software-market-is-expected-to-reach--4169-billionby-2020-498133891.html> (2019, Травень, 07).
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Сучасними найперспективнішими засобами управління для підприємств є «хмарні» та хостингові
технології. «Хмарні» розрахунки SAP (Commerce Cloud) – сервіси «хмарних» обчислень, котрі забезпечують
користувачам доступ до даних, додатків і послуг через Інтернет. «Хмара» усуває необхідність в закупівлі
дорогого устаткування – наприклад, жорстких дисків і серверів – і дозволяє користувачам працювати де
завгодно. Ця новація дуже актуальна в наш час, бо в останні роки все більше підприємств намагаються
мінімізувати інвестиції в розвиток своєї інфраструктури. Понад 90% компаній вже використовують
загальнодоступні, приватні або гібридні «хмари».
Агентством Forrester Consulting у 2017 році було проведено дослідження Total Economic Impact (TEI) для
потенційного економічного ефекту від застосування «хмарної» технології SAP Commerce Cloud. З метою
кращого розуміння переваг, витрат і ризиків, пов’язаних з цією інвестицією, компанія опитала клієнтів, які
використовують «хмарну» технологію SAP Commerce Cloud протягом декількох років. Потім агентство Forrester
Consulting змоделювало середньостатистичну компанію за результатами опитувань 40 діючих клієнтів і
подальшого фінансового аналізу. При витратах в обсязі 5,8 млн. доларів за три роки переваги впровадження
«хмарної» технології SAP принесли середньостатистичної компанії 23,5 млн. доларів, NPV за цей же період
склав 17,7 млн. доларів, а ROI – 307% 1. Отже, можна зробити висновок, що впровадження SAP Commerce Cloud
значно покращило кількісні та якісні показники компаній та підняло їх на новий рівень ведення бізнесу.
Наступною сходинкою в розвитку корпоративних інформаційних систем можна вважати CSRP
(Customer Synchronized Relationship Planning). Система планування ресурсів підприємства задовольняє
потреби споживача, містить повний цикл бізнес-технологій від проектування майбутнього виробу
з урахуванням вимог клієнта, до гарантійного та сервісного обслуговування після продажу2. Дана система
відповідає світовим тенденціям – клієнтоорієнто-ваності підприємств та всебічному використанню інформації
як рушійного ресурсу, врахування конкретних особливостей клієнта, а також широкому впровадженні
технологій цифрових перетворень реальних бізнес-процесів.
При порівнянні систем MRP та ERP з системою CSRP тяжко визначити найкращу, бо вони орієнтовані
на різноманітні сегменти ринку та бізнесу. MRP–ERP-системи орієнтуються або на масштабне виробництво,
або на виробництво індивідуальної коштовної продукції з тривалим процесом виробничого циклу (потяги,
кораблі, літаки і т. д.). Система CSRP орієнтується на задоволення усіх вимог клієнта. Для досягнення даної
мети в концепції CSRP використовується великий набір сучасних технологій (автоматизований обмін даними,
інтернет речей (IoT), великі дані (big data), онлайн-платежі, система зворотного зв’язку, технологія in-time).
З впровадженням інформаційно-математичного апарату в економіці3, управлінську діяльність сучасного
керівника по відношенню до підприємства пропонується записати наступним чином:

d  Xi 
 Vупр.  Vзбур. ,
dT
де

 X i 

(1)

– матриця стану об’єкта управління, що представляє вектор-стовбець із

i

показників;

V упр . – вектор-функція управління, що характеризує управлінську діяльність керівника;
Vзбур. – вектор-функція збурення, що зумовлюється нестабільністю зовнішнього економічного
простору.
T – період управлінської діяльності.

 
 X K  за період управління

Кінцеву ціль управління згідно (1) можна представити у вигляді вектору цілі X a , а критерій оцінки
у вигляді вектору коефіцієнтів відношення елементів кінцевої матриці стану
до елементів вектору цілі  X a  :
t

 X K    (V упр.  Vзбур. )dT ,

(2)

0

1

TYCONZ (2018). The Total Economic Impact™ Of The SAP Marketing Cloud Solution <https://tyconz.com/
wp-content/uploads/2018/07/Analyst-Commissioned-Research-The-Total-Economic-Impact-of-the-SAP-HybrisMarketing-Solution-EN.pdf> (2018, Травень, 07)
2
Kornienko, G., Chabanenko, M., Leheza, Yu. (2018). Assessment of the economic efficiency of it application
at enterprises. Baltic Journal of Economic Studies, 4(3), 123-132.
3
Минюк, С.А., Березкина, Н.С. (2007). Дифференциальные уравнения и экономические модели. Минск: Выша
школа, 141.
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  ( X K . /  X a )  100 ,



(3)

де  – вектор оціночних коефіцієнтів діяльності у відсотках;
« . / » – оператор поелементного ділення елементів матриць, що співпадають за розміром.
В якості прикладу, розглянемо модельну задачу управління бізнесом, що пов’язаний з виробництвом,
в умовах нестабільності зовнішнього економічного простору. Так, у рамках вирішення даної задачі,
пропонується дослідження одних із головних показників бізнес-аналізу – чистого дисконтованого доходу (Net
Present Value, NPV) та об’ємів виробництва. При класичному підході формула розрахунку NPV записується
наступним чином1:

CFt

N

NPV  

t 1 

i 
1  
m


t m

 IC

,

(4)

де CFt – потік платежів через час t ;
IC – початкова інвестиція;
i – ставка дисконтування;
t – час дисконтування (роки);
m – періоди дисконтування на рік.
В свою чергу, при великій кількості періодів дисконтування m на рік, формулу (4), можна записати
визначеним інтегралом у вигляді10:
t

NPV   CFt  i  ( e  it )dt  CFt  e  it  CF0 ,

(5)

0

де CF0– початкова інвестиція IC.
Так, вираз (5) є формулою для розрахунку безперервного дисконтування. Відомо, що ставка
дисконтування

i

відображає оцінку суми певних ризиків, що впливають на грошові потоки за певний період.

Застосуємо один із методів розрахунку

i 2, що записується наступним чином:

i  iнбу.  iпр.  iнел.  i упр.  iгал. ,

(6)

де iнбу. – облікова ставка Національного банку України;
iпр – коефіцієнт політичного ризику;
iнел.– коефіцієнт ризику можливої низької вартості (неліквідності) починання;
iупр. – коефіцієнт ризику, пов’язаного з якістю управлінням підприємством;
iгал.– коефіцієнт галузевого ризику.
Згідно офіційних даних Національного банку України3 за останні 10 років, середнє значення облікової
ставки складає 15,5 %. Звідси iнбу = 0,155.
Коефіцієнт політичного ризику є досить складним для визначення, оскільки залежить від багатьох
зовнішніх та внутрішніх геополітичних чинників, що впливають на економічний стан певної держави. Так, для
країн з нестабільним політичним становищем (велика імовірність революцій, війна, недієздатність
1

Watsham, J.Т., Parramore, K. (1999). Quantitative methods in finance. International Thomson business press, ITP,
An International Thomson Publishing Company, 527.
2
Finswin.Com (2019). Что такое ставка дисконтирования? <https://finswin.com/projects/ekonomika/stavkadiskontirovaniya.html> (2019, Травень, 10).
3
Національний банк України (2019). Облікова ставка НБУ <https://bank.gov.ua/control/uk/publish
/article?art_id=53647&cat_id=44580> (2019, Травень, 10).
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законодавства, тощо), що зумовлює економічні кризи, коефіцієнт політичного ризику може досягати 0,3 – 0,41.
Зазвичай такі країни є непривабливими для інвесторів і непригідні для розвитку міжнародного бізнесу. В свою
чергу, для високорозвинених політично стабільних держав цей коефіцієнт складає 0,01 – 0,0213.
Однак, процеси глобалізації і загострення геополітичного протистояння у світовому масштабі
впливають на підвищення ризикових коефіцієнтів майже в усіх країнах. Також, можна відмітити, що
коефіцієнти політичного ризику носять хвильовий характер, в залежності від періодів головних державних і
світових подій (вибори президента в певній державі, вибори президента країн-лідерів США та Китаю,
політичні рішення, тощо).
Таким чином iпр пропонується моделювання за принципом хвилевого підходу Кондратєва2, але
з меншою амплітудою і більшою частотою. Так, для України ваговими піками ризику є вибори Президента
України, вибори президента США (так як економіка держави інтегрована у економічний блок країн
з використанням долара в якості міжнародної розрахункової валюти), меншими піками є вибори у Верховну
Раду, тощо. Для даної модельної задачі, пропонується врахування періодики виборів президента США і
України. Математично коефіцієнт можна представити наступним чином:

iпр.  iСША.  iУКР. ,
де

(7)

iСША. – періодичний коефіцієнт політичного ризику, пов’язаний з виборами в США;
iУКР. – періодичний коефіцієнт політичного ризику, пов’язаний з виборами в Україні.
В свою чергу

iСША. і iУКР. пропонується записати наступним чином:

  2

 2

iСША.  0, 055   cos 
 t   sin 
 t    0, 07 ,
 2 T

  2  TСША 
 США  


  2

 2

 t     sin 
 t      0, 055 ,
iУКР.  0, 035   cos 

 2 T

  2  TУКР.

 УКР.



(8)

(9)

де TСША– період між проведенням виборів президента в США;
TУКР.– період між проведенням виборів президента в Україні;
 – початкова різниця між проведеннями виборів в США і Україні (фази).
Формули (8) і (9) були отримані емпірично, за допомогою математичного моделювання. Графіки змін
коефіцієнтів політичних ризиків в (8) і (9) за

  1 рік наведено на рис. 2.

t  10 років, при TСША.  4 роки, TУКР  5 років,

Так, згідно графіків на рис. 2, піки коефіцієнтів ризиків припадають на момент виборів, що пояснюється
максимальною невизначеністю подальших політичних рішень. Пропонується взяти пік ризику, що зумовлений
виборами в США, на 2-3% більшим ніж в Україні, тому що ця подія справляє значний вплив на валютний,
геополітичний, економічний стан в усьому світі. В свою чергу, вибори Президента України, зумовлюють
ризиковий вплив лише на території нашої держави.

1

Городнова, Н.В., Давлятбаева, В.Р. (2012). Методика оценки рисков в инвестиционных проектах с
государственным финансированием. Вопросы Экономики, 23 (113), 15-25.
2
Бианкина, А.О., Лясников, Н.В. (2018). Научное наследие Н. Кондратьева как основа прогнозирования
постиндустриальной экономической динамики. Государственное управление. Электронный вестник, 67,
170-180.
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Рис. 2. Зміна коефіцієнтів політичних ризиків в Україні в залежності
від виборів президента в США і в Україні
Таким чином, сума iСША. і iУКР. є сума коливань (7) трикутникових сигналів різної амплітуди та
частоти (рис. 3), що призводить до перехресного підсилення амплітуди сумарного iП . у разі мінімальних
 (схоже на ефект биття у фізичних коливаннях).
Коефіцієнти iнел. і i упр . , як правило, приймаються в діапазоні 0,01 – 0,03, в залежності від якості
управління та ліквідності починання. Так, вважатимемо, що в модельній задачі, бізнес є ліквідним з високою
якістю управління, тому приймаємо iнел. і i упр . рівними по 0,01.

Рис. 3. Сумарний коефіцієнт політичного ризику iпр.
Для обчислення коефіцієнту галузевого ризику

iгал.

розглянемо виробництво, що пов’язане

зі значними витратами палива та енергоносіїв. Відомо, що значний вплив на вартість енергоносіїв справляє
коливання цін на нафтовому ринку1. Виходячи з цього
1

iгал.

пропонується розрахувати з урахуванням

SMGroup (2019). Цена на нефть онлайн, график курса и динамика котировок в реальном времени
<http://stock-maks.com/cena-nefti-onlayn-kotirovki-grafik-v-realnom-vremeni.html> (2019, Травень, 10).
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залежності коливань цін на нафтовому ринку. Для цього за допомогою чисельних методів сплайн-інтерполяції
було побудовано функцію залежності цін на нафту від часу за останні 10 років. Визначимо функцію
інтерполяції, P(t ) , де P (price) – ціна на нафту, в залежності від часу t . Згідно даних функцію P(t )
побудовано і зображено на рис. 4.

Рис. 4. Функція динаміки зміни ціни за барель нафти P ( t )
Для виду виробництва в модельній задачі, приймемо границю максимального галузевого ризику рівній

iгал.max  0,1 . Тоді, для розрахунку динаміки зміни галузевого ризику в часі в залежності від зміни P(t )
пропонується емпірична формула:

iгал.  kгал.  P(t ) ,
де

k гал.

Для розрахунку

P(t )

iгал. (коефіцієнт підсилення).
iгал. (рис. 5) з урахуванням обмеження iгал.max  0,1 , k гал.

– коефіцієнт впливу

(10)

на

пропонується взяти

рівним 0,0007.

Риc. 5. Коефіцієнт галузевого ризику
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Виходячи, із визначення коефіцієнтів ризику за формулами (7) – (10) були проведені розрахунки повної
ставки дисконтування

i

(6) за період управління, що складає 10 років (рис. 6).

Рис. 6. Зміна ставки дисконтування за період управління 10 років
Для визначення

CFt

у модельній задачі скористаємось формулою безперервного зростання грошових

потоків в залежності від норми доходу на вкладений капітал1:

CFt  I0  eRt ,
де

(11)

I 0 – початкова інвестиція;

R

– середня норма доходу за рік;

t – час отримання прибутку (роки).
В свою чергу, об’єм виробництва в залежності від часу описується наступним лінійним диференційним
рівнянням2:

dVol
  K  Vol  A  t ,
dt
де

(12)

Vol – поточний об’єм виробництва;
K – коефіцієнт вибуття фондів, в результаті старіння та виходу із ладу обладнання підприємства;
A – норма внутрішньої інвестиції на ремонт і підтримку обладнання.

Коефіцієнт K розраховано з урахуванням експоненціальної моделі надійності обладнання. Таким
чином, K запишеться, як:

K  et ,
де
1

 – коефіцієнт швидкості старіння обладнання;

Drury, C. (2011). Management Accounting for Business Decisions. International Thomson business press, ITP,
An International Thomson Publishing Company, 657.
2
Гришпон, Я.С. (2011). Геометрические, физические и экономические задачи, сводящиеся к
дифференциальным уравнениям: учеб. пособие. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр.
и радиоэлектроники, 74.
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Отже, для аналізу динаміки показників NPV і Vol в рамках вирішення модельної задачі,
з урахуванням (5) – (13), авторами складено наступну математичну модель:

 dNPV
( R i )t
T
 I0  e
 At
 dt   R  i   I 0  e
,

dVol

  K  Vol  A  t
dt

де

(14)

 – річний відсоток інвестора або банку, в якому бралися початкові інвестиції на start-up проекту;
T – термін повернення грошей інвестору.

В даному випадку, згідно запропонованої концепції (1), вектором управління є норма внутрішніх
інвестицій V упр.  A  t , об’єм якої встановлюється керівником, та середня норма доходу за рік R, що

ставка дисконтування

i,

R  f (Vol ).

Збурюючими фактороми V
збур. виступають
що виражає вплив зовнішнього економічного середовища, і коефіцієнт вибуття

в свою чергу залежить від обсягів виробництва

фондів K , що впливає на об’єм випуску продукції.

NPV і
Vol з використанням (14) за період управління t  10 років, при наступних параметрах: I 0  1000000
дол. США, T  5 років, A  100000 дол. США, R  f (Vol ) (0,6  0,75) ,   0, 25 .
Так, за допомогою пакету прикладних програм SciLAB було проведено моделювання динаміки

Результати моделювання наведено на рис. 7.

a)
Рис. 7. Оцінка параметрів

б)

NPV і Vol

за час управління 10 років

Із графіку залежності NPV від часу (рис. 7а) видно, що протягом половини періоду значення NPV є
від’ємним, що свідчить про переважну більшість від’ємних грошових потоків над додатними. В такому
випадку підприємство потребує додаткових інвестиційних джерел (зовнішніх чи стратегічних запасів власного
ресурсу) для продовження свого функціонування.
Можливість існування від’ємних грошових потоків було вперше обґрунтовано академіком АЕНУ
В. В. Галасюком1. Він стверджує, що наявність від’ємного або додатного значення грошового потоку
обумовлено прийняттям певних управлінських економічних рішень. Таким чином, В. В. Галасюк допускає
1

Галасюк В.В. (2002). Последовательность типов принимаемых экономических решений – случайность или
закономерность. Схід, 6, 90-100.
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можливість існування від’ємних грошових потоків на певних відрізках часу економічної діяльності за умовою
їх подальшої окупності. Із графіка NPV видно, що величина додатного потоку на всьому відрізку часу
управління значно перевищує величину від’ємного потоку, тому діяльність керівника можна умовно вважати
позитивною. Також внутрішнє інвестування підприємства надало можливість підтримувати обсяги
виробництва на певному рівні в продовж всього періоду управління.
Висновки. Виходячи із проведеного аналізу особливості системи управління підприємствами
в сучасних умовах господарювання було встановлено, що значну роль в ефективності управління відіграє
впровадження інформаційних технологій, систем АСУП, стандартів MRP, ERP, CSRP. Використання даних
технологій при створенні надійної системи управління дає змогу керівництву підприємств оперативно
отримувати вірогідну інформацію, мінімізувати вплив людського фактору, здійснювати фінансові, логістичні і
бухгалтерські операції в режимі реального часу. Звідси, застосування інформаційних технологій дає змогу
оптимізувати алгоритми управління, підвищити якість прийняття економічних рішень, що дозволяє
підприємству отримати конкурентні переваги на ринку.
На прикладі модельної задачі було показано доцільність впровадження інформаційно-економічної
моделі управління (1) – (3), що дозволяє оцінювати роботу керівника в умовах економічної нестабільності
навколишнього середовища. Також було запропоновано динамічний метод розрахунку ставки дисконтування
в залежності від політичного стану та сфери бізнесу. В свою чергу, із застосуванням математичних моделей,
концепцію (1) – (3) може бути використано для прогнозування майбутнього стану навколишнього
економічного середовища та розробки відповідних управлінських стратегій.
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РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН У ПРЕДМЕТНІЙ
ОБЛАСТІ ЗА МЕТАФОРАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
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IMPLEMENTATION OF STRATEGIC CHANGES IN THE SUBJECT AREA
ACCORDING TO METAPHORS OF ORGANIZATION
The article is devoted to the definition of the structure of the subject area of strategic changes. The most
well‐known change management models are summarized. The essence of the main approaches to change
management is defined: content or context, contextual, process, adaptive, systemic, situational,
behavioral, cognitive, psychodynamic, humanistic, and competent. The metaphors of the enterprise vision
are presented, which allow it to be viewed from different angles depending on the goals set: "machine",
"political system", "organism", "flow and transformation". The results of generalization of the definition of
spheres of the subject area of introduction of changes by the authors have been made, which made it
possible to construct an author’s vision of the implementation of strategic changes in the subject area by
metaphors of the organization, which determines the development of a plan of change with
the identification of actions or works on the transformation of each sphere.
Keywords: changes, strategic changes, organization metaphors, machine, political system, organism, flow
and transformation, subject area.
Постановка проблеми. Для забезпечення тривалого функціонування підприємства на ринку необхідно
постійно забезпечувати належний рівень конкурентоспроможності продукції, що виступає основою
конкурентоспроможності підприємства, на основі якої формується фінансова стабільність як результат
прибутковості діяльності. Кожне підприємство в рамках галузі або галузей, де воно функціонує, має
відповідний життєвий цикл, продовження фази зростання, стабільності й недопущення стагнації якого є
однією із стратегічних цілей діяльності підприємства. Формування й реалізація ефективної стратегії
забезпечує досягнення довгострокових цілей його діяльності. Для забезпечення відповідності стратегічних
цілей і програмування життєвого циклу з врахуванням наявного потенціалу підприємство повинно
здійснювати стратегічні зміни, які виступають запорукою створення майбутніх конкурентних переваг, що
в результаті забезпечує тривалий розвиток підприємства у відповідних конкурентних умовах господарювання.
В реалізації стратегічних змін важливим питанням є визначення предметної сфери їх імплементації та
розробки належного управлінського інструментарію відносно цих сфер, що й обумовлює актуальність
поставленої мети дослідження, вирішення якої надано в даній роботі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Якщо організаційними змінами займалися чисельні
науковці, то питання стратегічних змін представлені в роботах значно менше. Серед найбільш відомих
закордонних науковців варто виділити: І. Адизеса, І. Ансоффа, Дж. Балогун, Ф. Гуіяра, Р. Дафта, Д. Джоя,
М. Зундел, Дж. Келлі, Дж. Коттера, М. Мінцберга, К. Прахалада, Р. Холла, Г. Хеміла, Л. Каммінгс, С. Кларк,
Дж. Корнелісен, С. Мантер, Е. Романеллі, Дж. Сіллінц, Б. Став, М. Ташман, Дж. Томас, Р. Холт,
К. Читтепедді, Х. Шильдт, С. Флоід та інші. Серед українських варто виокремити І. Бузько, Д. Воронкова,
А. Воронкову, О. Гронь, Д. Васильківського, І. Ліганенко, А. Наливайка, В. Отенко, І. Сокирник,
Ю. Погорелова.
Мета. Мета дослідження полягає у обґрунтуванні управлінського інструментарію впровадження
стратегічних змін у належно сферу імплементації. Для досягнення поставленої мети було вирішено такі
завдання:
 узагальнено існуючі моделі управління змінами в цілому та особливості стратегічних змін зокрема;
 розглянуто існуючі метафори управління підприємством;
 надано предметну сферу імплементації стратегічних змін в розрізі метафор управління
підприємством.
Виклад основного матеріалу. Управління організаційними змінами, яке викладено в ряді моделей,
виступає основою для розуміння сутності менеджменту змін в цілому. Найбільш значущими з них варто
визнати такі: модель еволюційних та революційних змін Л. Грейнера, модель життєвого циклу І. Адизеса,
процес змін К. Левіна, який вважають основоположником процесного підходу через «розмороження – зміну –
замороження», еволюційний підхід Р. Нельсона і С. Уінтера, модель шести осередків М. Вайсборда,
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«7S» Т. Пітерса та Р. Уотермена, «Айсберга управління змінами» В. Крюгера, «Калейдоскоп» розроблена
В. Хоуп-Хеллі й Дж. Балоган, трансформаційні та трансакційні зміни В. Бурке й Дж. Літвіна, «біологічна
корпорація» Ф. Гуіяра й Дж. Келлі, теорія стейкхолдерів Р. Айзенштада та М. Біра, конгруентна модель
А. Д. Надлера і М. Л. Ташмана.
Всю множину моделей можна згрупувати в такі підходи: змістовний (контекстний), в рамках якого
розглядається, що безпосередньо має бути змінено на підприємстві: системи, підсистеми або елементи.
Контекстуальний підхід розглядає чинники, які викликають зміни. Процесний визначає послідовність
здійснення організаційних змін. В рамках системного підходу визначається інструментарій управління
змінами. Ситуаційний підхід акцентує увагу на умовах, в яких здійснюються зміни на відповідний момент
часу. Адаптивний підхід розглядає шляхи пристосування до умов зовнішнього середовища. Ряд інших
підходів займаються питаннями управління персоналом при впровадженні змін для управління опором:
поведінковий, когнітивний, психодинамічний, гуманістичний, компетентнісний підходи.
Крім моделей і підходів до управління організаційними змінами, існують так звані «метафори». Вони
дозволяють розглядати підприємство під різними кутами зору в залежності від поставлених цілей. Особливої
популярності метафори набули в контексті управління змінами. Одним із авторів є Г. Морган1, який
запропонував сім метафор: організація як машина, як організм, як мозок, як культура, як політична система, як
душевна в’язниця й як потік і трансформація. В подальшому ці метафори було узагальнено й обґрунтовано
Е. Камероном та М. Гріном2, які вже зупинилися на чотирьох. Ці метафори мають вищий рівень узагальнення
і можуть бути використані в рамках нашого дослідження.
Як «машина» організація розглядається як детермінована система, із чітким розподілом ролей та
відповідальності всередині неї, управління за цілями, сумарна ефективність діяльності команди розглядається
виключно як адитивний результат, підтримуються дисципліна та контроль в організації. Відповідно зміни
в рамках даної метафори передбачають необхідність узгодження та уповноваження керівництвом,
визначається необхідність управління опором, а безпосередньо зміни розглядається як добре сплановані й
контрольовані.
Наступна метафора – «політична система»: неможливо залишатися осторонь від організаційних
політик, будь-яка ініціатива вимагає відповідної підтримки, важливо розуміти розподіл влади всередині
організації, важлива політична мапа перевизначає організаційну структуру, коаліції між окремими
працівниками вважаються більш важливим ніж робота в команді, найважливіше рішення пов’язані
з розподілом ресурсів, що вимагає проведення перемов та навіть змагань. Відповідно зміни в рамках даної
метафори можуть бути здійснені у лише під за підтримки уповноважених керівних органів і чим ширше
підтримка, тим краще. Важливо розуміти політичну мапу для визначення переможців змін. Реалізація стратегії
змін передбачає обов’язковість створення коаліції.
Як «організм» організація передбачає потоки інформації між різними частинами системи та
зовнішнього середовища, що є ключовим для забезпечення успіху. Наголошується на важливості максимізації
відповідності індивідуальних, групових та організаційних потреб. Наголошується на відсутності найкращого
шляху управління організацією. Зміни в «організмі» розглядаються виключно як відповідь на зовнішнє
середовище, які можуть бути змодельовані й направлені. Групи та індивідууми мають бути психологічно
свідомі потреби в змінах для забезпечення адаптації, що разом із їх участю є необхідними стратегіями для
успіху.
Метафора «потоку й перетворення» визначає виникнення порядку з хаосу, а підприємства має природну
здатність до самооновлення. Життя підприємства не регулюються правилами причин і наслідків. Джерелами
нових шляхів ведення бізнесу є ключові суперечності діяльності підприємства. Формальна організаційна
структура, до якої віднесено й ієрархію, лише відображає один з чисельних вимірів діяльності підприємства.
Відповідно відносно змін в рамках даної метафори відхиляється можливість управління ними. Управління
розглядається як невід’ємна частина підприємства та зовнішнього середовища. Напруженість та конфлікти є
важливою рисою виникнення змін. Керівництво виступає як засоби забезпечення, що дозволяє співробітникам
змінювати погляди та фокусуватися на важливих різниця.
В роботі С. Р. Стеціва3 розглянуто взаємозв’язок між цими метафорами, підходами до управління
змінами, дослідниками. Автор визначає обмеження використання метафор. Не можна не погодитися, що
підхід до управління змінами на підприємстві в рамках однієї метафори є досить вузьким і не дозволяє
знаходити відповіді на питання на протязі всього життєвого циклу підприємства. Крім того в залежності
від типу стратегічних змін також доцільно використовувати різні метафори, враховуючи стан
внутрішнього середовища й особливості взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем. Таким чином,
1
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різні метафори підприємства можуть бути ефективно використані при розробці інструментарію
управління стратегічними змінами.
Підводячи підсумок під проведеними оглядом моделей та підходів зазначимо, що майже в усіх
розглядаються елементи й підсистеми організації, які мають бути змінені, які класифіковано на «м’які» та
«жорсткі», формальні та неформальні.
Для формування предметної області управління змінами на основі узагальнення всіх вищеназваних
моделей, а також робіт вітчизняних дослідників (Д. В. Найпак1, С. В. Степаненко2, Є. Л. Гринь3, Т. Кужда4,
О. Гарафонова5 і О. О. Гайдей6, В. В. Прохорова, Ю. В. Ус, Ю. Ю. Ступіна7) можна визначити частоту
згадувань окремих елементів внутрішнього середовища підприємства.
Як видно з проведеного аналізу найчастіше організаційні зміни пов’язують із трансформацією
організаційної структури. Це цілком обґрунтовано, адже найчастіше зовнішній прояв змін у формі
реструктуризації, реорганізації, злиття, поглинання або роз’єднання безпосередньо торкаються організаційної
структури. Також велика кількість дослідників розглядають компетентності персоналу як важливі сфери
імплементації змін, що пояснюється необхідністю навчання й підвищення кваліфікації для впровадження
будь-яких інновацій, які наразі найчастіше виступають формою стратегічних змін, адже без їх реалізації
неможливо досягти належного рівня конкурентоспроможності, що в свою чергу є запорукою сталого розвитку
підприємства в перспективі. Наступними м’якими елементами виступають організаційна культура й
очікування (винагорода) персоналу. Під жорстким елементом «системи» варто розуміти всі підсистеми
забезпечення, без яких неможливе нормальне функціонування підприємства. Процеси і процедури об’єднують
всі сфери, які забезпечують функціонування підприємства, створення доданої вартості шляхом виробництва
продукції, надання послуг або виконання робіт. Особливим елементом виступає стратегія, яка фактично
об’єднує всі інші елементи, виступаючи як планом дій щодо реалізації стратегічних змін, так і одночасно
сферою, яка підпадає під вплив стратегічних змін – генеральную й бізнес-стратегією діяльності підприємства.
Технологія, товари й послуги традиційно виступають сферами впровадження змін, що підтримуються більш
ніж третиною дослідників і визначає їх обов’язковість включення до предметної області.
Незважаючи на те, що серед дослідників ієрархія як жорсткий елемент розглядається порівняно менше
ніж організаційна структура та інші розглянуті вище елементи, її виокремлення, з нашої точки зору, є
принципово важливим, адже вона відображає підпорядкування посад, розподіл влади і виступає органічним
продовженням організаційної структури, але з уточненням взаємодії кадрів, особливо відносно різних рівнів
управління. Інформаційне забезпечення й комунікації мають бути обов’язково включені до предметної області,
адже від рівня їх настроювання щодо взаємодії між окремими працівниками, групами чи підрозділами залежить
ефективність всіх етапів реалізації змін від поширення майбутнього бачення до закріплення нових процесів.
Особливо сферу виокремлюють як ефективність. Незважаючи на оціночний характер даного елементу
предметної області, зараз на основі чисельних концепцій підприємства можуть успішно управляти
ефективністю. Відповідно при зміні системи, якою виступає підприємство, необхідно удосконалювати
підсистеми оцінювання його діяльності, що в контексті управління стратегічними змінами передбачає
обґрунтування необхідності фінансування окремих проектів в рамках програм розвитку. Як відомо: управляти
можна лише тим, що можна виміряти.
Політики об’єднують всі регламенти, за якими функціонує підприємство, в яких мають бути
відображені всі зміни, які торкаються його діяльності.
Серед м’яких елементів цінності виступають частиною організаційної культури, а мислення виступає
основою місії, мети й бачення. Остання сфера є формалізованою екзистенцією підприємства і її трансформація
при стратегічних змінах тісно взаємопов’язана із стратегією. Перегляд місії здійснюються досить рідко, лише
в умовах, які загрожують існуванню підприємства, і вимагають змін, із повною переорієнтацію його
діяльності, що найчастіше відбуваються при злитті або поглинання. Натомість цілі та бачення мають бути
більш гнучкими і корелювати із організаційною культурою.
1
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Політична система

Такий же рівень згадуваності, як і у попереднього елемента, має сфера лідерства й стилю. Це одна
з найменш формалізованих сфер, роль якої в змінах досить важко переоцінити через необхідність
забезпечення сприйняття змін персоналом як на індивідуальному, так і на груповому рівні, узгодження цілей
змін із зацікавленими сторонами.
Компетенції організації як основа її конкурентних переваг, здатних забезпечувати
конкурентоспроможність підприємства, виступають результатом взаємодії рівня технологічної
прогресивності, організаційних здатностей, компетентностей персоналу й нематеріальних активів. Зміни
переважно є наслідком змін в інших сферах, але часто саме відсутність ключових компетенцій організації
вимагає від підприємства впровадження стратегічних змін.
Робочий клімат й імідж є частковими проявами сфер змін, але їх доцільно розглядати як необхідні, так
як перший відображає взаємодію соціально-психологічного клімату із структурою й організаційною
культурою підприємства, а імідж як зовнішнє представлення бренду на ринку набуває особливої вагомості
останнім часом, де в умовах посиленого впливу соціального капіталу й зв’язків репутація та позиціонування
бренду серед споживачів відіграє все більшу роль.
Отже, предметну область стратегічних змін в розрізі розглянутих метафор варто представити таким
чином (рис. 1).

Лідерство і
стиль

Організаційна
структура

Процеси
(процедури)

Ієрархія
Політики

Організм

Місія, мета,
бачення

Організаційна
культура
Стратегія

Технологія

Ефективність

Очікування
(винагорода)

Компетенції
організації

Товари й
послуги

Компетентності
персоналу

Імідж
Потік і

Інформаційне
забезпечення та
комунікації

Машина

Робочий клімат

Системи

Рис. 1. Реалізація стратегічних змін у предметній області за метафорами організації
Висновки. Таким чином, надана предметна область впровадження стратегічних змін на підприємстві
обумовлює характер їх імплементації відповідно до вищезазначених метафор. Представлені сфери, які
знаходяться в одному квадранті, мають бути трансформовані на основі взаємодії двох метафор. Однобічне
бачення з точки зору лише однієї метафори не дозволяє отримати бажаного результату через багатогранність
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підприємства як відкритої системи. Крім того розробка універсального бачення як синтезу всіх метафор для
кожної сфери предметної області стратегічних змін також є неефективним шляхом, адже не дозволяє
враховувати особливості кожної із зазначених сфер. Так, організаційна культура вимагає підходу як з позиції
«машини», так і «політичної системи» й «організму» через важливість і складність саме цього елементу. Під
ефективністю ми розуміємо систему показників та індикаторів, яка відображає досягнення поставлених цілей,
ступінь використання ресурсів, віддачу від цих ресурсів, що в цілому становить систему оцінювання
діяльності підприємства як основного критерію доцільності й результативності його функціонування
на ринку. Особливу увагу варто звернути на взаємозв’язки між сферами, які відображають необхідність
узгодження внесення змін в кожну з них разом з взаємопов’язаними. При плануванні змін внесення
трансформаційного імпульсу в одну із сфер неминуче призведе до зміни іншої, що і виступало базисом для
представлення зазначеної структури. Саме це вимагає розробки плану змін з виокремленням дій або робіт
щодо трансформації кожної сфери.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСІВ ОТГ:
ПРОБЛЕМАТИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
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FUNCTIONING OF FINANCES OF UTC:
PROBLEMS IN MODERN CONDITIONS
The article considers and highlights three main groups of problems in the context of practical aspects of
the functioning of the finances of the united territorial communities (UTC). In this context, problems
regarding the level of financial resources of the bodies of local self‐government of UTC, the lack of
elaboration of tools for assessing the budget risks of UTC, as well as reducing the level of interest of local
governments in the development of UTC for constant interference and control by the state authorities
were studied. In accordance with the above‐mentioned range of problems, an attempt has been made to
suggest ways to overcome these problems.
Keywords: decentralization, financial decentralization, fiscal decentralization, united territorial
communities, revenues and expenditures of budgets of united territorial communities.
Постановка проблеми. Імперативом демократичної держави є самостійність інституту місцевого
самоврядування, забезпечення якої перебуває в площині фінансової децентралізації як запоруки локалізації
депресивних територій і каталізатора регіонального розвитку. Проте на тлі незначного часового континууму її
реалізації й ейфорії від перших здобутків вона характеризується частковою безсистемністю проведення,
неузгодженістю з іншими реформами і дедалі більше набуває рис керованого механізму за прийняття
перманентних змін до державного бюджету, кодексів, нормативно-правових актів, які звужують
повноваження органів місцевого самоврядування, впливаючи на формування фінансів ОТГ.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких
започатковано розв’язання даної проблеми, перебуває у полі зору багатьох учених. Її різні аспекти
досліджують такі українські вчені, як: Б.П. Андресюк, О.С. Дроздовська, В.С. Куйбіда, О.П. Кириленко,
В.В. Мамонова, Ю.В. Наврузов, В.Ф. Погорілко, О.А. Ткаченко, та ін.
Виклад основного матеріалу Декларуючи здобутки фінансової децентралізації, необхідно
закцентувати увагу на проблемних тенденціях її провадження із метою посилення позицій органів місцевого
самоврядування ОТГ для зростання їх фінансової спроможності та набуття самодостатності у вирішенні
питань місцевого значення. З огляду на це визначимо проблеми, що необхідно вирішити для ефективного
формування та забезпечення подальшого розвитку фінансів ОТГ в Україні. Відповідно, першочерговими є
проблеми, пов’язані із:
1) низьким рівнем забезпеченості фінансовими ресурсами ОМС ОТГ. Теоретики і практики одностайні,
що «…наявність в органів місцевого самоврядування фінансових ресурсів, достатніх для вирішення питань
місцевого значення, великою мірою визначає реальність місцевого самоврядування в тій чи іншій країні»1.
При чому «…однією з головних засад формування справедливих відносин між державною владою та місцевим
самоврядуванням є чіткий розподіл на стабільній основі фінансових ресурсів держави2.
Відповідно фінансова децентралізація створила умови для забезпечення всіх територіальних громад,
а особливо ОТГ, необхідним обсягом фінансових ресурсів, достатнім для виконання власних і делегованих
повноважень, сформувавши оптимальну структуру їхніх місцевих бюджетів і наділивши їхні органи
місцевого самоврядування високим рівнем фінансової автономії. Проте доволі часто фінансово-економічні
відносини, що виникають у процесі формування, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів,
впливають на показники місцевих бюджетів у частині недоотримання доходів, а отже, і недовиконання
видатків. Проблема найперше виникає на етапі бюджетного планування, яке потребує покращення щодо
1

Серьогіна, С. М., Шарова, Ю. П. (2016). Управління стратегічним розвитком об’єднаних територіальних
громад: інноваційні підходи та інструменти. Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 24.
2
Кравченко, В. В., Пітцик, М. В. (2003). Муніципальне право України: навчальний посібник. Київ: Атіка, 162.
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визначення реальних показників бюджету ОТГ відповідно до пріоритетів розвитку громади. Так, під час
формування показників бюджетів ОТГ затверджуються занижені планові обсяги доходів, що впливає
на фактичні темпи їхнього зростання порівняно із запланованими і спотворює фінансову інформацію щодо
розподілу коштів, не даючи можливості максимально визначити пріоритети розвитку громади і реально
сформувати показники бюджету розвитку. До того ж відповідно до норм Бюджетного кодексу України
розподіл понадпланових надходжень здійснюється за підсумками І кварталу, що зумовлює «банальне
розпорошення» і «проїдання» коштів, які можна використати на капітальні видатки. Вважаємо, що
неефективне бюджетне планування призводить до перевиконання показників бюджетів ОТГ,
не стимулюючи ОМС до розширення власної податкової бази і залучення додаткових джерел доходів, що є
неприпустимою практикою у сучасних умовах.
Депопуляризують фінансові здобутки об’єднання територіальних громад і потребують локалізації
також інші проблеми. Так, не всі місцеві бюджети ОТГ отримують необхідний обсяг власних надходжень.
Згідно із внесеними змінами до Бюджетного кодексу України, місцеві податки за станом на сьогодні
забезпечують надходження щонайбільше 10% доходів місцевих бюджетів, а ст. 9 Європейської хартії
місцевого самоврядування декларує, що принаймні половина коштів місцевого самоврядування має надходити
на основі місцевих зборів і податків. Отже, органи місцевого самоврядування ОТГ мають задіювати стимули
щодо підтримки розвитку малого і середнього бізнесу, підвищення фінансових результатів
бюджетоутворюючих підприємств, оптимізації адміністрування податку на майно для створення електронної
бази-реєстру юридичних і фізичних осіб – власників житлової та нежитлової нерухомості з інвентаризацією
всіх об’єктів нерухомого майна, а також власників земельних ділянок.
Ідентифікуємо теж проблему щодо необхідності зниження рівня міжбюджетних трансфертів у доходах
місцевих бюджетів (табл. 1), оскільки це відображається на доходах бюджетів ОТГ. Як ілюструють дані табл.
1, доходи місцевих бюджетів зростають доволі швидкими темпами, проте це відбувається здебільшого
за надходження міжбюджетних трансфертів (у 2017 р. приріст становив 39,5% порівняно із 2016 р.)
з державного бюджету. Відповідно доходи місцевих бюджетів без урахування міжбюджетних трансфертів
зростають нижчими темпами (34,5% у 2016 р.), ніж доходи місцевих бюджетів з урахуванням трансфертів
(37,2% у 2016 р.), що суперечить основним ідеям фінансової децентралізації.
Таблиця 1
Динаміка доходів місцевих бюджетів України за 2015 – 2017 рр. (млрд. грн.)
Показники
Доходи місцевих бюджетів
з урахуванням міжбюджетних
трансфертів, всього
Доходи місцевих бюджетів без
урахуванням міжбюджетних
трансфертів, всього
Обсяг міжбюджетних трансфертів,
всього

2015р.

2016р.

Темп приросту
2016 р. до 2015р.
(%)

2017р.

Темп приросту
2017 р. до 2016р.
(%)

294,5

366,0

24,3

502,1

37,2

120,5

170,6

41,7

229,5

34,5

173,9

195,4

12,3

272,6

39,5

Джерело: складено автором за даними Державної казначейської служби України1.
До того ж структура міжбюджетних трансфертів характеризується превалюванням поточних
трансфертів, а не капітальних (табл. 2).
Так, дані табл. 2 засвідчують, що фінансова децентралізація, декларуючи забезпечення самостійності
місцевих бюджетів, за допомогою імплементації нової моделі міжбюджетних відносин здійснює «ручне»
управління дохідною базою місцевих бюджетів. Проте це є об’єктивним, зважаючи на те, що місцеві бюджети
виконують «функцію оператора» щодо фінансування державних програм соціального захисту, які домінують і
формують найбільшу частку в загальному обсязі міжбюджетних трансфертів. До того ж істотна їхня частка
припадає на освітню й медичну субвенції, які спрямовуються на часткове фінансування видатків щодо
поточного утримання закладів та установ відповідних галузей, оскільки надання цих послуг гарантується
державою.

1

ДКУ (2018). Звіти Державної казначейської служби України про виконання Державного та місцевих
бюджетів за 2005 –2017 рр. <http//treasury.gov.ua>. (2019, квітень, 12).
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Таблиця 2
Динаміка і структура міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів України
за 2015 – 2017 рр. (млрд. грн.)
Показники
Усього міжбюджетних
трансфертів, у т.ч.
Дотації, у т.ч.
Базова дотація
Стабілізаційна дотація
Дотація на утримання
закладів освіти та охорони
здоров’я
Субвенції, в т.ч.
Субвенція на виплату
допомоги сім’ям з дітьми та
інших допомог
Субвенція на виплату
субсидій
Субвенція на підготовку
робітничих кадрів
Освітня субвенція
Медична субвенція
Інші субвенції

2015 р.

Питома
вага (%)

2016 р.

Питома
вага (%)

2017 р.

Питома
вага (%)

173,9

100

195,4

100

272,6

100

7,3
5,3
2

4,2
3,0
1,2

6,8
4,7
2

3,5
2,4
1,0

22,0
5,8
1,1

8,1
2,1
0,4

–

–

–

–

14,9

5,5

166,6

95,8

188,6

96,5

250,6

91,9

41,9

24,1

47,2

24,2

51,6

18,9

19,1

11,0

46,3

23,7

72,3

26,5

5,5

3,2

-

-

-

-

44,1
46,2
9,8

25,4
26,6
5,6

44,5
44,4
6,3

22,8
22,7
3,2

51,5
56,2
19,2

18,9
20,6
7,0

Джерело: складено автором за даними Державної казначейської служби України1.
Наголосимо, що хоча перебудова міжбюджетних відносин надала поштовх формуванню нової моделі
фінансів ОТГ, проте простежується невідповідність між визначеним і переданим ОМС ОТГ обсягом
міжбюджетних трансфертів і реальними фінансовими потребами громад. Відповідно спостерігається значна
дотаційність місцевих бюджетів ОТГ, що посилює вплив держави на функціонування їхніх місцевих фінансів і
нівелює декларовані переваги реформ щодо фінансової самостійності (табл. 3).
Дані табл. 3 підтверджують значну дотаційність бюджетів ОТГ. Так, із 366 ОТГ, створених у 2017 р.,
69 відраховують кошти до держбюджету (реверсна дотація), тобто є фінансово спроможними. Найбільше
таких ОТГ у Житомирській, Вінницькій та Полтавській областях. Водночас 297 ОТГ отримують базову
дотацію з держбюджету, з яких майже у 25% (79 громад) дотація становить більш як 20% від їхнього обсягу
доходів загалом2, що свідчить про їхню неспроможність вирішувати за допомогою власних надходжень
питання місцевого значення. Отже, за реалізації нової політики міжбюджетних відносин актуальною
проблемою, яка потребує вирішення, надалі залишається питання фінансової спроможності та самостійності
ОТГ, адже «…зміна трансфертної політики передбачає «світле майбутнє» тільки для економічно сильних
територій»3. Більшість створених ОТГ є дотаційними і це сигналізує про необхідність пошуку джерел доходів
місцевих бюджетів, «…які спроможна забезпечити лише реальна економіка»4.
Актуальним у процесі нарощування фінансових ресурсів вважаємо також здійснення ОМС ОТГ
місцевих запозичень. Зміни у чинному законодавстві збільшили доступ до ринку позикового інвестиційного
капіталу як джерела фінансового забезпечення ОМС ОТГ. Проте спостерігається низький рівень розвитку
ринку місцевих запозичень. Згідно з даними табл. 4 місцеві запозичення не мають суттєвого значення
у фінансовому забезпеченні місцевих бюджетів України, особливо в 2015–2017 рр. – період проведення
реформ.
1

Там само.
Донченко, К. (2018). Сценарії децентралізації. Що очікує ОТГ після 2020 року. БизнесЦензор
<https://biz.censor.net.ua/resonance/3081762/mayibutn_detsentralzats_scho_nas_cheka_do_2020_roku>.
(2019, квітень, 12).
3
Габа, І. М. (2014). Децентралізація – деякі плюси і мінуси. Районінфо, 1.
4
Габа, І. М. (2014). Децентралізація – деякі плюси і мінуси. Районінфо, 1.
2
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Таблиця 3
Кількість дотаційних ОТГ в Україні в 2017 р.
Назва регіону України,
область
Тернопільська область
Дніпропетровська область
Житомирська область
Хмельницька область
Львівська область
Вінницька область
Миколаївська область
Полтавська область
Рівненська область
Запорізька область
Чернівецька область
Чернігівська область
Волинська область
Сумська область
Херсонська область
Івано-Франківська область
Одеська область
Донецька область
Черкаська область
Кіровоградська область
Харківська область
Закарпатська область
Луганська область
Київська область
Всього

Кількість ОТГ з реверсною
ОТГ, що
дотацією / без
моніторились
дотації
36
34
32
26
22
21
19
18
18
16
16
16
15
14
12
11
11
6
6
5
4
3
3
2
366

3
6
9
4
0
8
5
7
2
1
0
4
3
2
1
0
2
5
2
1
1
1
2
0
69

ОТГ з базовою
дотацією

ОТГ з базовою
дотацією більш
як 20% у доходах

33
28
23
22
22
13
14
11
16
15
16
12
12
12
11
11
9
1
4
4
3
2
1
2
297

15
3
5
2
11
1
1
0
9
1
11
0
7
0
2
10
0
0
0
0
0
1
0
0
79

Джерело: складено автором за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України1.
Значні фінансові ризики інвестування, низький рівень дохідності облігацій місцевих позик, невисокий
рівень довіри до місцевої влади поки не дають змогу повноцінно реанімувати це джерело наповнення
місцевих бюджетів і бюджетів ОТГ зокрема, втіливши одне з основних положень Європейської хартії
місцевого самоврядування у сфері місцевого самоврядування – розвиток ринку місцевих запозичень.
Дієвим за збільшення фінансових ресурсів ОМС ОТГ може бути також формування з боку органів
державної влади мотиваційних інструментів для зовнішнього інвестування в соціально-економічний розвиток
ОТГ. Інструментами мотивації щодо фізичних, юридичних осіб, державних організацій, фінансових установ
можуть бути податкові преференції, право надавати які потрібно законодавчо закріпити за органами місцевого
самоврядування ОТГ, а право контролювати – за громадськими радами.
Оптимізації також потребують видатки місцевих бюджетів ОТГ. Так, у структурі видатків бюджетів
ОТГ 60%–80% становлять видатки на утримання закладів бюджетної сфери, які потребують реорганізації
через неефективне зростання їхньої чисельності після об’єднання. Це призводить до зниження рівня
фінансування видатків на власні повноваження ОМС ОТГ, впливаючи на недостатність коштів на благоустрій
території, освітлення, ремонт доріг тощо. Негативним наслідком реалій об’єднання є також збільшення
1

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (2019).
Головна сторінка <http://www.minregion.gov.ua>. (2019, квітень, 12).
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Таблиця 4
Питома вага місцевих запозичень у доходах спеціального фонду
місцевих бюджетів України в 2012–2017 рр.
Показники
Доходи спеціального фонду
(без урахування міжбюджетних
трансфертів), млрд. грн.
Питома вага місцевих облігацій
у доходах спеціального фонду
місцевих бюджетів (без урахування
міжбюджетних трансфертів), %
Питома вага кредитів у доходах
спеціального фонду,%

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

19,6

20,3

20,9

18,9

24

28

29

0

11,5

0

0

0

42,3

26,6

44,5

14,8

12,3

11,2

Джерело: складено автором за даними Державної казначейської служби України1.
чисельності кадрового потенціалу органів управління ОТГ, хоча реформа передбачає їх зменшення, що
призводить до зростання видатків на їхнє утримання, – вони становлять до 35% у доходах бюджету громади
(без урахування міжбюджетних трансфертів). На наш погляд, ці чинники негативно впливають на процес
формування показників бюджетів ОТГ, а також на ефективність розподілу коштів за пріоритетними
напрямками розвитку громад;
2) нерозробленістю інструментарію оцінювання бюджетних ризиків. Так,оцінювання та визначення
рівня ризику місцевих бюджетів дає змогу отримати класичні ймовірнісні оцінки ризиків видатків і доходів
цих бюджетів, кількісно оцінити кожен із його видів та з’ясувати можливі втрати місцевих бюджетів загалом,
у тому числі бюджетів ОТГ як за доходами, так і за видатками за загальним і спеціальним фондами при
здійсненні бюджетного планування з метою підвищення його ефективності;
3) зниженням рівня зацікавленості органів місцевого самоврядування в розвитку ОТГ за постійного
втручання і контролю з боку державної влади. Вважаємо, що попередні консультації з членами
територіальних громад і врахування пропозицій правлячих еліт сприятимуть гармонізації відносин місцевої
влади та територіальних громад, що посилить позитивні тенденції реформ і у майбутньому мінімізує державне
втручання, звівши його до функціонування інституту префектів винятково із контрольно-наглядовими і
координаційними функціями,одночасно запровадивши у перелік цих функцій посилення відповідальності
ОМС ОТГ за формування їхніх фінансів.
Підбиваючи підсумки проведеного дослідження, зазначимо, що, на нашу думку, для підвищення
ефективності формування та забезпечення подальшого розвитку фінансів ОТГ в Україні необхідно: по-перше,
реформувати адміністративно-територіальний устрій, закріпивши конституційно всі зміни, що сприятиме
повноті реалізації реформи системи місцевого самоврядування і територіальної організації влади; по-друге,
встановити чіткий перелік власних і делегованих повноважень, оскільки відсутність такого розподілу
повноважень між рівнями, органами та посадовими особами місцевого самоврядування продукує дублювання
цих повноважень, вибудовуючи неузгодженість, суперечливість і конкуренцію відповідно до компетенцій,
повноважень, функцій, а отже, формує правове поле для уникнення відповідальності за їхнє невиконання; потретє, подолати суспільну недовіру до органів місцевого самоврядування внаслідок їхньої закоренілої
корумпованості, закритості й непрозорості ОМС через формування громадських інституцій щодо контролю
за їхньою діяльністю за партисипативної участі членів і представників територіальної громади
у бюджетуванні зокрема; по-четверте, подолати кризу в кадровій політиці місцевого самоврядування, системі
підготовки, навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації посадових осіб, службовців ОМС; по-п’яте,
остаточно викорінити надмірну централізацію фінансових, матеріальних та інших ресурсів, що нівелює
мотивацію об’єднаних територіальних громад і органів місцевого самоврядування до їхнього отримання та
не стимулює їх до саморозвитку і вияву місцевої ініціативи; по-шосте, оптимально розподілити фінансові
ресурси між державним і місцевим рівнями, закріпивши законодавчо частки відрахувань загальнодержавних
податків і зборів без права їхнього щорічного перегляду, що забезпечить нарощування доходів бюджетів ОТГ
й уможливить вирішення частини проблем щодо фінансової неспроможності територіальних громад; посьоме, здійснити детальне оцінювання податкового потенціалу відповідної адміністративно-територіальної
одиниці, пошук і розширення джерел власних надходжень до бюджетів ОТГ, що дасть змогу наростити
фінансову спроможність і самодостатність громади; по-восьме, розробити механізм подолання фінансових
1

ДКУ (2018). Звіти Державної казначейської служби України про виконання Державного та місцевих
бюджетів за 2005 –2017 рр. <http//treasury.gov.ua>. (2019, квітень, 12).
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дисбалансів у доходах бюджетів ОТГ і бюджеті розвитку територіальних громад, що розширить фінансову
основу для реалізації інвестиційно-інфраструктурних проектів; по-дев’яте, оптимізувати структуру видатків
бюджетів ОТГ у частині прогнозного визначення видів публічних послуг і контингенту споживачів кожного
їхнього виду принаймні на два роки, а також чисельність установ без зниження якості надання цих послуг; подесяте, переглянути політику міжбюджетних відносин і надання міжбюджетних трансфертів і за збереження
децентралізаційних тенденцій у формуванні показників бюджетів ОТГ забезпечити з боку держави стабільну
фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад аж до завершення реалізації реформи;
по-одинадцяте, законодавчо стимулювати розвиток ринку місцевих запозичень, оскільки ОМС ОТГ не можуть
самотужки забезпечити залучення коштів до їхніх місцевих бюджетів за наявності такого перспективного
джерела фінансування; по-дванадцяте, перманентно здійснювати оцінювання бюджетних ризиків за доходами
і видатками загального та спеціального фондів з метою ризикоорієнтованого управління фінансами ОТГ і
прийняття обґрунтованих фінансових рішень у бюджетному процесі на місцевому рівні.
Висновки. У сучасних умовах імплементація вищеперелічених рекомендацій є важливим завданням
щодо забезпечення подальшого розвитку місцевого самоврядування у контексті фінансової децентралізації.
Адже її результатом стане формування фінансово спроможних ОТГ та відродження соціально-економічного
потенціалу територіальних громад, що створить можливості для ефективного функціонування їхніх фінансів і
прерогативи подальшої інтеграції України в європейський простір. У цьому напрямку особливо актуальним є
вивчення зарубіжного досвіду для подальшої перебудови та забезпечення стратегічного розвитку фінансів
об’єднаних територіальних громад.
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ANALYTICAL INTERPRETATION
OF FINANCIAL STATEMENTS
BY SUPPLIERS OF FINANCIAL CAPITAL
The article discusses the main approaches to the definition of the financial condition of the enterprise.
The main groups of indicators used in assessing the financial condition of the enterprise are highlighted.
The method of their calculation in accordance with the forms of financial statements is presented and
the values of some indicators are highlighted. The essence, purpose and approaches to the
interpretation of the main coefficients are substantiated. The importance of assessing the financial
condition in the system of financial management of the enterprise is investigsted. The article is devoted
to the study of methods for calculating the integral assessment of the financial condition with the aim
of promptly evaluating the financial indicators and identifying reserves for improving the efficiency
of business entities.
Keywords: financial condition of enterprises, financial stability, liquidity, profitability, business activity,
investment attractiveness of enterprises.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки важливого значення й надалі набуває
своєчасна та максимально адекватна оцінка фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання. У
зв’язку з цим виникла потреба у аналітичній інтерпретації основних показників фінансового стану.
Глобалізація економічних процесів, висока конкуренція, нестабільність політичної ситуації в країні вимагають
від підприємств постійного пошуку нових шляхів підвищення їх фінансово-господарської діяльності та
залучення капіталу. За умов ринкової економіки підприємство здійснює свою діяльність самостійно, але
конкуренція, що полягає в змаганні підприємств за споживачів своєї продукції та послуг, змушує продавця
(виробника) залучати у свою діяльність постачальників капіталу (інвесторів, кредиторів) задля підвищення
ефективності діяльності та прибутковості підприємства, виходу на міжнародний рівень, а тому повинно мати
високі показники діяльності. Саме якісний і достовірний аналіз показників фінансової стійкості, ліквідності,
рентабельності та ділової активності підприємства зможе надати заінтересованим особам реальну оцінку
фінансового стану підприємства та середовища, в якому воно функціонує.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В економічній літературі дослідженню аналізу
фінансового стану суб’єктів господарювання приділялось багато уваги зарубіжними та вітчизняними
вченими, зокрема: Е. Альтманом, М.І. Бакановим, И.Я. Лукасевич, А. Гропелі, В.В. Ковальовим, У. Бівером,
Е. Нікбахтом, Г.В. Савицькою, Р.С. Сайфуліним, А.Д. Шереметом. Значний внесок у розробку теоретикометодичних засад оцінки основних показників фінансового стану підприємств внесли такі вчені, як:
М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, С.Б. Довбань, Л.А. Лахтіонова, В.М. Івахненко, Є.В. Мних, А.М. Поддєрьогін,
В.О. Подольська, В.В. Сопко, О.О. Терещенко, М.Г. Чумаченко, О.В. Яріш, А.В. Чупіс. Дослідженням
платоспроможності і ліквідності займалися такі вчені, як Й. Ворст, Д. Джоборда, Е. Уткін, Н. Тарасенко,
В. Іващенко, М. Болюх, О. Філімоненков. Проблеми визначення сутності та оцінювання ділової активності
розглядаються в таких вітчизняних економістів, як: Р.О. Костирко, А. М. Турило, О.В. Павловська,
Н.Ю. Невмержицька, Н.М. Притуляк. Значний внесок у вивчення питань дослідження зростання
прибутковості та рентабельності підприємств зробили С.Ф. Покропивний, О.В. Мазуренко, В.В. Посилаєв,
П.Т. Саблук, І.Н. Топіха, С.П. Ярошенко, М.В. Бець. Незважаючи на велику кількість розробок і значні
досягнення в теорії та практиці зростання, варто зазначити, що питання аналітичної інтерпретації
показників фінансового стану постачальниками фінансового капіталу у сучасних умовах вивчені
недостатньо.
Метою статті є аналіз існуючих методичних підходів щодо оцінки фінансового стану підприємства та
визначення напрямів їх вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. Реформування фінансової звітності суб’єктів господарювання України,
з одночасним її удосконаленням та розвитком, здійснюється з метою надання інформації і захисту інтересів
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користувачів. З метою формування фінансової звітності суб’єктів господарювання України та захисту
інтересів користувачів здійснюється регулювання фінансової звітності з одночасним її удосконаленням та
розвитком. Державне регулювання визначає зміст, форму та загальні вимоги до розкриття інформації у кожній
із форм фінансової звітності, які повинні забезпечувати ділову комунікацію між особами, що формують
фінансову звітність та особами зацікавленими в результатах її діяльності. З використанням фінансової
звітності користувачі аналізують ефективність розміщення й концентрації економічних ресурсів
у господарських відносинах, оцінюють потенціал зростання віддачі від їх подальшого перебування
у господарському обігу, приймають рішення на основі обґрунтованих узагальнень.
Основними напрямками реформування фінансової звітності передбачено створення системи
збалансованого розвитку суспільства, яка сприятиме компетентному регулюванню економічного розвитку
країни.
У академічних дослідженнях зарубіжних вчених все більше уваги приділяється теорії зацікавлених
сторін, яка покладена в основу більшості популярних концепцій, які значно розширюють сферу традиційного
управлінського обліку за рахунок введення в інформаційний фонд підтримки прийняття управлінських рішень
нефінансових показників і створюють нові можливості для реалізації інструментів управлінського контролю –
Balanced Scorecard, Accountability Scorecard, Performance Pyramid та інших моделей.
Ідея врахування інтересів зацікавлених сторін в управлінні підприємством, сформульована економістом
Р. Фріменом, доводить, що ефективність і результативність стратегічного управління діяльністю суб’єктів
господарювання може бути значно більшою, якщо менеджери почнуть враховувати інтереси різних
зацікавлених сторін1. Іншими словами, він стверджував, що акціонери отримають більші вигоди
у довгостроковій перспективі, якщо інтереси інших зацікавлених сторін (споживачів, постачальників,
менеджерів, робітників тощо) не залишатимуться без уваги. На його думку, тільки у злагодженій
багатовекторній політиці управління можна знайти відповідь на загрози, які створює сучасне ринкове
середовище.
Всі групи чи особи, які мають відношення до підприємства, є зацікавленими сторонами, а керівництво
підприємства має враховувати інтереси не тільки акціонерів, але й інших груп осіб та організацій. Практична
цінність теорії зацікавлених сторін може бути відчутною лише тоді, коли правильно визначено склад
зацікавлених сторін, співвідношення інтересів, розроблено систему вимірювання та оцінки взаємного впливу
різних сторін. Серед найбільш вагомих груп зацікавлених сторін слід відмітити: акціонерів, інвесторів,
постачальників, споживачів, менеджерів і працівників, державні установи. Інтереси інших зацікавлених сторін
доцільно враховувати вибірково. Зручним способом впровадження теорії зацікавлених сторін у практичну
сферу є використання різноманітних інструментів, призначених для стратегічного управління, аналізу та
вимірювання ефективності різних аспектів діяльності підприємства, серед яких доцільно виділити систему
показників відповідальності (Accountability Scorecard – ASC), призначена для пошуку своєрідного “балансу
інтересів” між самим підприємством і різними зацікавленими сторонами.
Ключові зацікавлені особи практично для будь-якого підприємства – це споживачі (покупці, клієнти),
власники (акціонери), постачальники, менеджери і персонал. До цього переліку можуть також бути зараховані
кредитори (інвестори), державні органи, громадські організації тощо, але тільки за умови, що їхні внески є
справді значними і важливими для підприємства. Саме концепція зацікавлених сторін є важливим фактором
впливу на розвиток корпоративної відповідальності та зобов’язання діяти в інтересах стейкхолдерів, а взаємна
діяльність суб’єктів господарювання та користувачів фінансової звітності є важливою складовою її
успішності.
Відповідно до теорії участі (теорія стейкхолдерів, теорія зацікавлених сторін) формується спектр
відповідальності і взаємовідносин підприємства з різними групами зацікавлених сторін, водночас
розширюється сфера управління, через актуалізацію інформації, зокрема розкриття нефінансових показників,
які важливі для прийняття управлінських рішень, стратегічного планування і контролю. Згідно із теорією
стейкхолдерів ефективність підприємницької діяльності залежить від запитів зацікавлених сторін, а тому
на практиці необхідно виокремити найважливіші групи першорядних користувачів.
На мою думку, саме фінансова звітність є засобом комунікаційного діалогу з важливою групою
користувачів – постачальниками фінансового капіталу, і саме відповідність звітності інформаційним запитам
користувачів, зокрема кредиторів та інвесторів забезпечує ефективність діалогу та обґрунтованість стратегії
компанії щодо оцінки кредитоспроможності та вартості компанії.
Для розкриття інформації про ресурси та джерела фінансування діяльності суб’єкта господарювання
за елементами, які розкриваються у звіті про фінансовий стан (Балансі) та безпосередньо пов’язані з оцінкою
фінансового стану, їх характеристику подано в таблиці 1.

1

Freeman, R.E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. RESEARCHGATE
<https://www.researchgate.net/ public ation /228320877_A_Stakeholder_Approach_to_Strategic_Management>.
(2019, квітень, 05).
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Таблиця 1
Визначення та коротка характеристика основних елементів звіту
про фінансовий стан
Елемент звіту
про фінансовий
стан
Актив

Зобов’язання

Власний
капітал

Концептуальна основа подання фінансової звітності
Визначення

Основна характеристика

ресурс, контрольований
суб’єктом господарювання
в результаті минулих подій,
від якого очікують
надходження майбутніх
економічних вигід до суб’єкта
господарювання.

Майбутня економічна вигода, втілена в активі, є
потенціалом, який може сприяти надходженню
(прямо або непрямо) грошових коштів і їх
еквівалентів до суб’єкта господарювання, може бути
частиною операційної діяльності або набирати форму
конвертованості у грошові кошти, чи спроможності
зменшувати відтік грошових коштів, при зменшенні
витрат на виробництво.
Основна характеристика зобов’язання полягає
в тому, що суб’єкт господарювання має теперішню
заборгованість. Зобов’язання – це обов’язок чи
відповідальність діяти або робити певним чином.
Зобов’язання можуть мати юридичну силу внаслідок
контрактних зобов’язань або законодавчих вимог.

теперішня заборгованість
суб’єкта господарювання, яка
виникає внаслідок минулих
подій і погашення якої,
за очікуванням, спричинить
вибуття ресурсів, які
втілюють майбутні
економічні вигоди.
залишкова частка в активах
суб’єкта господарювання
після вирахування всіх його
зобов’язань.

У балансі може бути поділений на підкласи: кошти,
внесені акціонерами, нерозподілений прибуток,
резерви, які відображають асигнування
нерозподіленого прибутку, та резерви, які
відображають коригування збереження капіталу,
створення резервів у вигляді додаткового заходу
захисту суб’єкта господарювання та його кредиторів
від впливу збитків.

Джерело: розроблено автором на основі 1.
Водночас, для користувачів фінансової звітності, які аналізують фінансову звітність загального
призначення, важливим є показник прибутку як результату діяльності та основа для розрахунку аналітичних
показників, таких наприклад, як: прибутковість інвестицій, прибутковість власного капіталу чи урожайність
акцій. У Концептуальній основі фінансової звітності виокремлено елементи, які пов’язані з визначенням
прибутку, тобто дохід та витрати. Користувачі фінансової звітності повинні враховувати, що визначення та
оцінка доходу і витрат, і, відповідно сума визначеного прибутку, в певній мірі залежить від концепцій
капіталу та збереження капіталу, які суб’єкт господарювання використовує при складанні своїх фінансових
звітів. Саме Концептуальною основою встановлено рекомендований порядок відображення інформації про
суми доходів та витрат у звіті про прибутки та збитки таким чином, щоб надавати, доречну для прийняття
економічних рішень інформацію2. Наприклад, поширеною практичною рекомендацією є розмежування статей
доходу та витрат звичайної діяльності суб’єкта господарювання, і статей інших видів діяльності.
Рекомендоване розмежування статей доходів і витрат важливе для оцінки користувачами здатності суб’єкта
господарювання генерувати грошові кошти та їх еквіваленти в майбутньому, аналізуючи статті доходів, які
отримуються на постійній основі чи мають ситуативний характер. Коли прибуток від інших операцій
визнається в звіті про прибутки та збитки, він, як правило, відображається окремо, оскільки ця інформація є
корисною для прийняття економічних рішень. Часто прибуток від інших операцій відображається
за вирахуванням пов’язаних з ним витрат.
Якісна оцінка фінансового стану підприємства не можлива без ефективно сформованого фінансового
аналізу. Фінансовий аналіз дає змогу визначити сильні та слабкі сторони підприємства, знайти та уникнути
можливих загроз, спрогнозувати подальший розвиток та підвищити ефективність економічної діяльності
підприємства.
1

Концептуальна основа фінансової звітності, 2010 (IASB). Офіційний сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009>. (2019, квітень, 05).
2
Там само.
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Як стверджують окремі науковці, фінансовий стан підприємства – це сутнісна характеристика
діяльності підприємства у певний період, що визначає реальну та потенційну можливість підприємства
забезпечувати достатній рівень фінансування фінансово-господарської діяльності й здатності ефективно
здійснювати її у майбутньому1.
У вітчизняній та зарубіжній практиці існують різні підходи щодо побудови системи показників
фінансового стану підприємства. Загалом при виділенні основних показників фінансового стану підприємства
з усієї сукупності коефіцієнтів необхідно керуватись принципом максимальної інформативності та допустимої
мультиколінеарності, а групувати коефіцієнти відповідно до певного аспекту діяльності підприємства, який
вони дозволяють описати2. Отже, оцінити фінансовий стан підприємства пропонуємо шляхом розрахунку
чотирьох груп показників, таких як: ліквідність; ділова активність; фінансова стійкість; рентабельність, кожна
з яких характеризує окремий аспект діяльності суб’єкта господарювання. Інтерпретація таких груп показників
оцінки фінансового стану наведена в таблицях 1-5.
Роль визначення інвестиційної привабливості підприємства полягає в тому, щоб переконати
потенційних інвесторів в необхідності та доцільності вкладень за допомогою конкретних показників, які
розраховуються в процесі здійснення її оцінки. І одним із багатьох таких вагомих показників є показник
фінансової стійкості підприємства, що є найважливішою характеристикою оцінки фінансового стану
підприємства, яка визначає ефективне фінансове управління підприємством. Фінансова стійкість
характеризується певними пропорціями між окремими групами активів і пасивів, а також можливістю
поступального розвитку організації без загрози виникнення кризових ситуацій. Це стабільність фінансового
стану підприємства, яка забезпечується достатньою часткою власного капіталу в складі джерел фінансування.
Фінансова стійкість – рівень ризику діяльності компанії і її залежності від позикового капіталу. Основною
метою аналізу фінансової стійкості є інформаційне забезпечення прийняття рішення щодо фінансового важеля
та оцінки ризику щодо залучення капіталу.
Головними інструментами оцінювання фінансової стійкості підприємства є фінансові показники
(коефіцієнти), які мають причинно-наслідковий зв’язок, зокрема виділяють такі показники фінансової
стійкості: коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами,
коефіцієнт фінансового левериджу. Коефіцієнт фінансової стійкості – індикатор, який говорить про здатність
компанії залишатися платоспроможною в довгостроковій перспективі. Коефіцієнт фінансової стійкості
розраховується як співвідношення суми власного капіталу і довгострокових зобов’язань до суми пасивів.
Значення коефіцієнта вказує, яку частку активів компанія здатна фінансувати за рахунок постійного капіталу і
капіталу, залученого на довгостроковій основі. Високе значення показника вказує на перспективи розвитку
компанії, низький показник – на ризик банкрутства. Низьке значення свідчить про те, що існує певний ризик
втрати платоспроможності (за умови, що доступ до короткострокових зобов’язань буде обмеженим).
Нормативне значення показника знаходиться в межах 0,7-0,9. Також характеристика та методика розрахунку
основних показників фінансової стійкості подана в таблиці 2.
Правильно проаналізувавши коефіцієнти фінансової стійкості, інвестор чи кредитор може зробити
багато корисних висновків. Зростання зобов’язань підвищує ризик втрати платоспроможності. З іншого боку,
кредиторська заборгованість збільшує і доходи підприємства, адже додаткове залучення капіталу сприяє
збільшенню обігу і, відповідно, зменшенню собівартості та збільшенню прибутку. Саме тому важливо
правильно розпоряджатися своїми зобов’язаннями і слідкувати за показником фінансової стійкості.
Ще один із найважливіших показників фінансового аналізу, що характеризує здатність інвестора
в будь-який момент продати актив за певною номінальною ціною з коротким повідомленням і за мінімальних
витрат є ліквідність. Ліквідність – це найважливіший показник фінансового стану підприємства, сутність
якого проявляється у можливості в будь-який момент розрахуватися зі своїми зобов’язаннями за допомогою
майна, яке є на балансі. Швидкість перетворення активів у грошові кошти і погашення боргів (заборгованості
перед постачальниками, банком, бюджетом, позабюджетними централізованими фондами та робітниками)
визначаться рівнем ліквідності підприємства. Інтерпретація таких показників ліквідності наведена в таблиці 3.
Таким чином, ліквідність підприємства – це умовний термін, що означає наявність у підприємства
оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов’язань хоча б і
з порушенням строків погашення, передбачених контрактами; іншими словами, підприємство ліквідне, якщо
його оборотні активи формально перевищують короткострокові зобов’язання.
Термін «ділова активність» запозичений зі світової практики у зв’язку з реформуванням економіки й
формуванням ринкових відносин, а також у зв’язку з впровадженням широко відомих у різних країнах світу
методик аналізу фінансової звітності на основі системи аналітичних коефіцієнтів. У контексті аналізу
фінансово-господарської діяльності цей термін розуміють як поточну виробничу й комерційну діяльність
підприємства; у цьому разі словосполучення «ділова активність» являє собою, можливо, не цілком вдалий
1

Обущак, Т.А. (2008). Сутність фінансового стану підприємства. Актуальні проблеми економіки, 9, 92-100.
Ларікова, Т.В. (2014). Особливості розрахунку інтегральної оцінки фінансового стану суб’єктів
господарювання. Науковий вісник Херсонського державного університету, 6, 1, 230.
2
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Таблиця 2
Показники (коефіцієнти) фінансової стійкості
Коефіцієнт

Умовне позначення

Економічна характеристика
аналітичного показника

Коефіцієнт фінансової
незалежності (автономії)

відношення суми власного капіталу
підприємства до підсумку балансу
підприємства і відображає питому
вагу власного капіталу в загальній
сумі джерел фінансування.
*вважається, що питома вага
власного капіталу повинна бути
не меншою 50%, тобто коефіцієнт
незалежності >= 0,5.

характеризує можливість
підприємства виконати зобов’язання
за рахунок використання власних
активів та незалежність від
позикового капіталу. Чим нижче
значення коефіцієнта, тим вище
ризик неплатоспроможності та
дефіциту грошових коштів.

Коефіцієнт фінансування

розраховується як співвідношення
суми позикового до суми власного
капіталу

характеризує залежність
підприємства від позикового
капіталу. Коефіцієнт фінансування
повинен бути меншим 1,0.

Коефіцієнт фінансового
левериджу

співвідношення суми
довгострокового позикового
капіталу до суми власного капіталу

характеризує залежність діяльності
підприємства від суми
довгострокових зобов’язань.

Коефіцієнт забезпеченості
власними оборотними
засобами

співвідношення суми чистого
оборотного (робочого) капіталу
до суми оборотних активів
підприємства

характеризує забезпеченість
підприємства власними оборотними
засобами. Робочий капітал
визначається, як різниця між сумою
оборотних активів підприємства та
сумою поточних зобов’язань, тобто
це частина оборотних активів, яка
фінансуються за рахунок суми
власного капіталу і довгострокових
зобов’язань.

Джерело: розроблено автором з використанням1.
переклад англомовного терміна business activity, який якраз і характеризує відповідну групу коефіцієнтів
із системи показників оцінки фінансового стану суб’єктів підприємницької діяльності. Ділова активність
підприємства у фінансовому аспекті проявляється, насамперед, у швидкості обороту його коштів. Аналіз
ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних коефіцієнтів оборотності, основні
з яких подано в таблиці 4.
Отже, в цілому аналіз ділової активності підприємства – це системна оцінка ефективності використання
суб’єктом господарювання своїх ресурсів задля досягнення позитивних результатів та створення сприятливого
інвестиційного клімату, а також підтримання стабільного фінансового стану та забезпечення постійного
розширення й росту обсягів виробництва та реалізації продукції і послуг.
У ринковій економіці фінансові ресурси (капітал) вкладаються у будь-які види діяльності включно
за критерієм максимуму прибутку. Прибутковість, тобто ефективність використання капіталу, має назву
рентабельність. Власник капіталу підприємства, його менеджери повинні оцінювати будь-які рішення у сфері
управління наявними коштами, порівнюючи витрати з прибутком, тим більше, що фінансові ресурси завжди
обмежені певними обсягами, а одержаний прибуток – це фінансовий ресурс для здійснення нових вкладень і
одержання нових прибутків2.
Щодо аналізу рентабельності, зважаючи загальновизнані підходи до формування показників
рентабельності, можна погодитися із твердженням, що «роль і значення показника рентабельності полягають
у такому: цей показник є одним з основних критеріїв оцінки ефективності роботи підприємства; підвищення
1

Уолш, К. (2001). Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства. Київ:
Всеувито; Наукова думка.
2
Волик, Н.Г. (2011). Ефективність управління залученими ресурсами комерційного банку в сучасних умовах.
Фінанси, грошовий обіг і кредит, 11.
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Таблиця 3
Показники для визначення фінансового стану підприємства,
зокрема показники (коефіцієнти) ліквідності
Коефіцієнти ліквідності
Коефіцієнти

Розрахунок

Економічна характеристика
аналітичного показника

Коефіцієнт загальної
ліквідності

відношення суми оборотних активів
до суми поточних зобов’язань
підприємства.

відображає достатність ресурсів
підприємства, які можуть бути
використані на погашення поточних
зобов’язань.

Коефіцієнт поточної
ліквідності

відношення суми найбільш ліквідних
оборотних коштів (грошових коштів і
їх еквівалентів, поточних фінансових
інвестицій і дебіторської
заборгованості) до суми поточних
зобов’язань підприємства.

відображає платіжні можливості
підприємства щодо погашення
поточних зобов’язань за умови
своєчасного погашення дебіторської
заборгованості.

Коефіцієнт абсолютної
ліквідності

співвідношення суми грошових коштів
і їх еквівалентів та поточних
фінансових інвестицій до суми
поточних зобов’язань.

відображає ту частину боргу
підприємства, яка може бути
погашена негайно.

Коефіцієнт ліквідності
при мобілізації засобів

співвідношення суми грошових коштів
і їх еквівалентів та запасів до суми
поточних зобов’язань.

відображає ступінь залежності
підприємства від наявних товарноматеріальних запасів.

Коефіцієнт власної
платоспроможності

відношення суми чистого оборотного
капіталу до поточних зобов’язань.
*чистий оборотний капітал
розраховується як різниця між сумою
оборотних активів підприємства і
сумою поточних зобов’язань.

відображає здатність підприємства
погасити поточні зобов’язання
за рахунок власних оборотних
активів.

Джерело: розроблено автором з використанням1.
рентабельності характеризує мету підприємства будь-якої галузі в ринковій економіці; рентабельність –
результативний, якісний показник діяльності підприємства; підвищення рентабельності сприяє підвищенню
фінансової стійкості підприємства; збільшення рентабельності забезпечує перемогу підприємства
в конкурентній боротьбі й сприяє виживанню підприємства в ринковій економіці; рентабельність має важливе
значення для власників (акціонерів і засновників), тому що при її збільшенні зростає інтерес до даного
підприємства, росте ціна акції; кредиторів і позичальників коштів рівень рентабельності цікавить із погляду
реальності отримання відсотків за зобов’язаннями, зниження ризику неповернення позикових засобів,
платоспроможності підприємства2.
У Положенні про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими
операціями, затвердженому Правлінням Національного банку України запропоновано розраховувати
показники загальної рентабельності, рентабельності активів, покриття продукції (покриття витрат)3. Зокрема,
розрахунок цих показників діяльності передбачає використання даних загального прибутку, на нашу думку,
для оцінки платоспроможності підприємства-позичальника постачальниками капіталу необхідно
використовувати прибуток (фінансовий результат) від операційної діяльності.
1

Уолш, К. (2001). Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства. Київ:
Всеувито; Наукова думка.
2
Парасій-Вергуненко, І.М. (2016). Аналіз операційної діяльності підприємства: проблеми та перспективи
подальших досліджень. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 2,
107-115.
3
Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими
операціями, 2016 (Правління Національного банку України). Офіційний сайт Верховної Ради України
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16>. (2019, квітень, 05).
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Таблиця 4
Показники для визначення фінансового стану підприємства,
зокрема показники ділової активності
Аналітичні показники ділової активності
(аналітична інтерпретація показників фінансової звітності та оцінка ефективності діяльності
підприємств, що характеризується швидкістю обертання ресурсів)
коефіцієнт оборотності активів

відношення суми чистого доходу
від реалізації продукції (робіт,
послуг) до середньої суми активів
(підсумку балансу) підприємства

характеризує ефективність
використання підприємством
наявних ресурсів незалежно від
джерел їх залучення.

коефіцієнт оборотності оборотних
активів

відношення виручки (валового
доходу) від реалізації продукції,
без урахування податку на додану
вартість та акцизного збору
до суми оборотних засобів
підприємства.

відображає швидкість
оборотності оборотного капіталу,
зменшення цього коефіцієнта
свідчить про уповільнення
обороту оборотних засобів.

коефіцієнт оборотності
дебіторської заборгованості

відношення доходу від реалізації
продукції (робіт, послуг)
до середньорічної суми
дебіторської заборгованості
за товари (роботи, послуги).

відображає швидкість обертання
дебіторської заборгованості
підприємства за період, що
аналізується.

коефіцієнт оборотності
кредиторської заборгованості

відношення собівартості
реалізованої продукції (робіт,
послуг) до середньорічної
величини кредиторської
заборгованості за товари (роботи,
послуги)

характеризує швидкість
обертання кредиторської
заборгованості підприємства
за період, який аналізується.

Джерело: розроблено автором з використанням1.
Така пропозиція знаходить своє підтвердження серед наукової спільноти, де акцентується увага
на проблемі уніфікації коефіцієнтів для аналізу спроможності економічної одиниці генерувати грошові кошти
в доступному для огляду майбутньому в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Основним засобом отримання конкурентних переваг є пошук шляхів підвищення ефективності операційної
діяльності.
В широкому розумінні «операційною діяльністю» прийнято вважати основну діяльність підприємства,
яка пов’язана з виробництвом і реалізацією продукції (робіт, послуг), забезпечує основну частку доходу і є
головною метою створення підприємства2.
Операційна діяльність підприємства орієнтована переважно на товарний ринок, тож при визначенні
платоспроможності та розрахунку показників рентабельності та грошової міцності, на нашу думку,
в чисельнику потрібно використовувати фінансовий результат від операційної діяльності. Оскільки,
здійснення операційної діяльності пов’язано з капіталом, вже інвестованим в неї, у той час як
інвестування капіталу, що передбачається здійснити є предметом інвестиційної та фінансової діяльності
підприємства3.
З огляду на вказане, для розрахунку показників рентабельності пропонуємо визначати такі показники
як: рентабельність продажу, рентабельність продукції, рентабельність операційної діяльності, рентабельність
необоротних активів, рентабельність оборотних активів, рентабельність власного капіталу, рентабельність
сукупного капіталу, рентабельність поточних зобов’язань та розраховувати їх за методикою, яка наведена
в таблиці 5.
1

Шеремет, О. О. (2005). Фінансовий аналіз. Київ: Кондор.
Власюк, Т. М. (2014). Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства. Вісник Київського
національного університету технологій та дизайну, 3 (77), 126.
3
Калабухова, С. В., Кузьмінська, О.Е., Абесінова, О.К. (2016). Стандартизація аналізу грошових потоків
суб’єктів господарювання. Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference
Proceeding, May 27, 2016, Kaunas, Lithuania. Aleksandras Stulginskis University, 157.
2
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Таблиця 5
Показники рентабельності підприємства
Формула
розрахунку

Показник

Економічна суть

Розрахунок

Рентабельність
продажу

відношення
фінансового результату
від операційної
діяльності до чистого
доходу від реалізації
продукції (робіт,
послуг)

Фінансовий
результат від
операційної
діяльності/дохід
від реалізації

Рп = Ф. № 2 р
2190 / Ф. № 2 р
2000

Рентабельність
продукції

відношення
фінансового результату
від операційної
діяльності
до собівартості
продукції (робіт,
послуг)
відношення
фінансового результату
від операційної
діяльності до витрат від
операційної діяльності

Фінансовий
результат від
операційної
діяльності
/собівартість
продукції

Рп = (Ф. № 2 р.
2190 / Ф. № 2 р.
2050)

Фінансовий
результат від
операційної
діяльності /
витрат від
операційної
діяльності

РОД = Ф. № 2 р
2190 /ф. №2 р.
2130+2150+2180

Рентабельність
необоротних
активів

відношення
фінансового результату
від операційної
діяльності до суми
необоротних активів

РНА= Ф. № 2 р
2190 / ф.№1 р.
1095

Рентабельність
оборотних
активів

відношення
фінансового результату
від операційної
діяльності до суми
оборотних активів

РОА = Ф. № 2 р
2190 / ф.№1 р.
1195

Показує ефективність
використання
оборотних активів.

Рентабельність
власного
капіталу

відношення
фінансового результату
від операційної
діяльності до власного
капіталу
відношення
фінансового результату
від операційної
діяльності до сукупного
капіталу

Фінансовий
результат від
операційної
діяльності
/необоротні
активи
Фінансовий
результат від
операційної
діяльності
/необоротні
активи
Фінансовий
результат від
операційної
діяльності
/власний капітал
Фінансовий
результат від
операційної
діяльності
/сукупний
капітал (баланс)

Характеризує
прибутковість
операційної
діяльності. Показує,
скільки прибутку
припадає на 1 грн.
понесених
операційних витрат,
являє собою
витратний показник
рентабельності.
Показує ефективність
використання
необоротних активів.

Рвк = Ф. № 2 р
2190 / Ф. № 1 р
1495

Показує ефективність
використання
власного капіталу

Рк = Ф. № 2 р
2190 / Ф. № 1 р
1300 .

Показує ефективність
використання
сукупного капіталу.
Зниження свідчить
про зниження попиту
на продукцію
підприємства та
перенасиченість
активами

Рентабельність
операційної
діяльності

Рентабельність
сукупного
капіталу

Інтерпретація
Показує суму
прибутку, яка
припадає на кожну
гривню реалізованої
продукції.
Зниження свідчить
про зниження попиту
на продукцію
підприємства.
характеризує
прибутковість
господарської
діяльності
підприємства від
основної діяльності.
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Продовження таблиці 5
Показник

Економічна суть

Рентабельність
поточних
зобов’язань

відношення
фінансового результату
від операційної
діяльності до поточних
зобов’язань

Розрахунок
Фінансовий
результат від
операційної
діяльності /
поточні
зобов’язання

Формула
розрахунку
Рк = Ф. № 2 р
2190 / Ф. № 1 р
1695 .

Інтерпретація
Показує ефективність
використання
сукупного капіталу.
Зниження свідчить
про зниження попиту
на продукцію
підприємства та
перенасиченість
активами

Джерело: розроблено автором.
Рентабельність підприємства – найбільш узагальнюючий показник його діяльності. В ньому
синтезуються всі фактори виробництва і реалізації продукції, оборотність господарських коштів і
позареалізаційні фінансові результати. Рентабельність – це рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках,
тобто відносний показник. Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства
в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності, окупність витрат. Ці показники більш повно, ніж
прибуток, характеризують остаточні результати господарювання. Існують різні думки вчених-економістів
щодо системи показників рентабельності, які використовують для оцінки ефективності роботи підприємства.
При цьому слід відмітити, що вибір конкретних показників рентабельності залежить від завдань, мети,
користувачів та інформаційного забезпечення досліджень.
Висновки. Отже, оцінити фінансовий стан підприємства пропонуємо шляхом розрахунку чотирьох
груп показників, таких як: фінансова стійкість, ліквідність, ділова активність та рентабельність
підприємства. Кожна група характеризує окремий аспект діяльності суб’єкта господарювання.
Запропоновано удосконалити розрахунок показників для оцінки платоспроможності підприємствапозичальника постачальниками капіталу, а саме вказано на необхідність використовувати прибуток
(фінансовий результат) від операційної діяльності.
В результаті використання запропонованої оцінки фінансового стану можливо визначити проблемні
сторони фінансового стану підприємства та розробити заходи щодо підвищення ліквідності,
платоспроможності, виявити резерви підвищення ефективності функціонування підприємства та
попередити виникнення фінансової кризи. Запропонована методика може використовуватися у діяльності
вітчизняних підприємствах України, так і за кордоном. Це пояснюється її універсальністю, повнотою
множини оцінювальних параметрів, а також простотою розрахунків. Виходячи з проведеного дослідження,
можна стверджувати, що аналіз вищезазначених показників дозволить спрогнозувати фінансовий стан
підприємства.
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THE CONCEPT OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING
IN AN INNOVATIVE ECONOMY
In the article, the conceptual foundations of strategic management accounting are investigated. Targets,
methods, scientific approaches, principles and tools for the practical implementation of strategic
management accounting in the proposed concept are described. The concept of strategic management
accounting was developed. Proactive information support of strategic management is the basis of the
proposed concept. The features of strategic management accounting while ensuring the flexibility and
adaptability of the strategic management system are defined. The subject of strategic management
accounting, taking into account its place in the management of the enterprise and the accounting process,
has been characterized. A cascade model for determining the method of strategic management
accounting, taking into account the static and dynamic components, is introduced.
Keywords: concept, proactive approach, strategic management accounting, methodological basis.
Постановка проблеми. В умовах інноваційної економіки забезпечення довгострокового розвитку
суб’єктів господарювання потребує якісного інформаційного забезпечення, що безпосередньо залежить від
застосування ефективних засобів і методів управлінського обліку, використання новітніх інформаційних
технологій. Фокус стратегічного управлінського обліку націлений на роботу з зовнішнім середовищем, а
також на збір та обробку інформації в ході реалізації стратегії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальні основи стратегічного управлінського обліку
закладені в працях зарубіжних вчених, серед яких: М. Бромвіч, К. Уорд, Р. Каплан, К. Сіммондс, Дж. Іннз та
ін. Розвитку концептуальних засад стратегічного управлінського обліку присвячені наукові праці зарубіжних
та вітчизняних вчених, серед яких: М.І. Бондар, Н.Ю. Єршова, І.І. Криштопа, В.А. Маняєва, А.А. Пилипенко,
О.В. Фомина, А.В. Шайкан, В.Р. Шевчук та ін. Значну увагу вчені приділяють у своїх дослідженням окремим
методам та інструментам стратегічного управлінського обліку. Відзначаючи цінність проведених досліджень
необхідно зазначити, що зміст стратегічного управлінського обліку змінюється у відповідності
до управлінської діяльності і мети управління, що визначає потребу в розвитку його методологічних засад.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Стратегічний управлінський облік –
достатньо новий напрям облікової науки та практики, тому потребує вдосконалення через розбудову його
методологічних основ. Більш ретельного дослідження потребують особливості організації стратегічного
управлінського обліку з метою забезпечення довгострокового та ефективного функціонування підприємства
в сучасних умовах.
Мета статті. Метою дослідження є розробка концепції стратегічного управлінського обліку для
забезпечення прийняття стратегічний управлінських рішень.
Методологія. Для проведення дослідження використовувалися системний, міждисциплінарний
підходи.
Виклад основного матеріалу. Сутність поняття «концептуальні основи» в науковій літературі
представлені по-різному: від сукупності системних методів і засобів, спрямованих на вирішення складних і
комплексних проблем1, до набору концептуальних принципів2 та вчення про застосування принципів,
категорій, законів діалектики науки до процесу пізнання і практики для отримання нових знань3.
Концепція (лат. «сonceptio» – розмірковувати, задумувати, думати) – «визначальний спосіб розуміння»,
«тлумачення чого-небудь»4. В.А. Рижко зазначає, що концепція об’єднує відповідні теоретичні знання,
1

Баскаков, А.Я., Туленков, Н.В. (2006). Методология научного исследовании. Киев: МАУП.
Євдокимова, Н.М., Задорожна, Н.В., Решетняк, Т.І. (2007). Методологія економічних досліджень. Київ: КНЕУ.
3
Новиков, А.М., Новиков, Д.А. (2007). Методология. Москва: СИНТЕГ.
4
Рижко, В.А. (1995). Концепція як форма наукового знання. Київ: Наукова думка.
2
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виступаючи водночас полісемантичною його формою, оскільки їй властиве розмаїття проявів, а також
презентація різних прошарків знання – логіко-гносеологічного, соціокультурного, праксіологічного1. Коло
концептуальних основ стратегічного управлінського обліку визначаються цільовими орієнтирами, методами,
науковими підходами, принципами та інструментами для його практичної реалізації на підприємствах (рис. 1).

Наукові підходи

Принципи

Цільові орієнтири

Концептуальні
основи СУО

Інструменти

Завдання

Предмет

Функції
Методи

Рис. 1. Коло концептуальних основ стратегічного управлінського обліку
Джерело: розроблено автором
Стратегічний управлінський облік визначається розвитком та посиленням ролі стратегічного
методологічному підходу, ускладненням управлінських завдань, що потребують для вирішення якісного
інформаційного забезпечення, а також розвитком облікової науки. Тому, нами пропонується використання
міждисциплінарного підходу як методологічного підґрунтя стратегічного управлінського обліку (рис. 2).

–
–
–
–
–

Економічні теорії
Інституціональна парадигма: (теорема
Р. Коуза, когнітивна теорія фірми (Р. Боке,
О. Серве);
Теорія поведінкової економіки (Г. Беккер);
Теорія когнітивних інтересів
(Ю. Хабермас);
Підприємницька теорія фірми
(Й. Шумпетер);
Теорія ресурсної залежності (Е.Пенроуз,
Дж.Пфеффер, Дж.Салансік).

–
–
–
–
–

Концепції менеджменту
Концепція зміни парадигми системного
мислення (В.М. Садовський);
Концепція синергії (Г. Хакен);
Концепція ситуаційного управління
(Г. Кунц, С.А. Каміонський);
Модель стратегічного менеджменту
(І. Ансоф);
Підхід до розгляду фірми в якості
системи ланцюжків цінності
(М. Портер)

Методологічні засади стратегічного управлінського обліку
в інноваційно-орієнтованій економіки
Концепції бухгалтерського обліку
– концепція діючого підприємства; – концепція нарощування; – концепція незмінності;
– концепція обережності, – Положення (стандарти) бухгалтерського обліку,
– концепція стратегічної звітності та ін.

Рис. 2. Схема міждисциплінарного підходу до формування методологічних засад
стратегічного управлінського обліку
Джерело: узагальнено автором.

1

Рижко, В.А. (1995). Концепція як форма наукового знання : монографія. Київ. Наукова думка.
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В умовах інноваційної моделі економіки стратегічне управління потребує належного інформаційного
забезпечення, сформованого в рамках стратегічного управлінського обліку, як складової наявної у суб’єктів
господарювання обліково-аналітичної системи за умови розширення її інформаційного простору і
спрямованого на забезпечення якості процесу стратегічного управління, його постійне вдосконалення та
розвитку підприємства в цілому. Тому, пропонуємо концепцію стратегічного управлінського обліку,
орієнтовану на інформаційно-випереджаюче відображення розвитку подій та підтримку зворотних зв’язків
на основі концепції проактивного інформаційного забезпечення стратегічного управління. Концептуальні
основи стратегічного управлінського обліку представлені на рис. 3.

В умовах інноваційної моделі економіки стратегічне управління потребує належного інформаційного
забезпечення, сформованого в рамках стратегічного управлінського обліку, як складової наявної у суб’єктів
господарювання обліково-аналітичної системи за умови розширення її інформаційного простору і спрямованого
на забезпечення якості процесу стратегічного управління підприємством та його постійне вдосконалення

Концептуальні основи стратегічного
управлінського обліку (СУО)

гіпотеза

Мета – інформаційне забезпечення процесу стратегічного управління
підприємством в інноваційній моделі економіки

Сприяють
досягненню
мети

Предмет СУО
сукупність об’єктів у процесі стратегічного
управління

інформаційно
-аналітична

Наукові підходи СУО: системний,
інтеграційний, інноваційнозорієнтований
Об’єкт СУО фінансові та виробничі
ресурси, витрати, результати
діяльності, персонал, ризики, стратегія

функції

інформаційноконтрольна

інформаційнокомунікативна

інформаційнологістична

Метод – сукупність прийомів та способів СУО, завдяки яким формується
інформація для стратегічного управління
контрольний

аналітичний

Завдання
– організації;
– функціонування

комунікативний

Принципи СУО
принципи
функціонування,
принципи організації

обліковий

Інструментарій – комплекс інструментів, які відповідають галузевій специфіці
і потребам стратегічного управлінського обліку для виконання мети
сприяє
розробці та реалізації інформаційноаналітичного забезпечення діяльності
з глобальних сфер прийняття стратегічних
управлінських рішень (економічна,
екологічна, соціальна, інвестиційна,
фінансова), за стадіями відтворювального
процесу (постачання, виробництво, збут),
структурними підрозділами (філія,
відділення, і ін.)

формуванню інформаційно-аналітичного забезпечення
оцінювання стратегії розвитку підприємства
забезпеченню реєстрації та систематизації інформації
для прийняття стратегічних управлінських рішень
формуванню інформаційно-аналітичного забезпечення
прийняття управлінських рішень щодо виконання задач
і досягнення стратегічних цілей підприємства

Рис. 3. Концептуальні основи стратегічного управлінського обліку
Джерело: розроблено автором.
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Стратегічний управлінський облік – це складна багатофункціональна і багаторівнева інформаційна
система відкритого типу, що функціонує в соціокультурному просторі і в управлінському середовищі,
покликана забезпечити формування та надання стратегічної інформації для інформаційної підтримки повного
циклу основних функцій стратегічного управління (планування, організації, аналізу, контролю, регулювання),
побудована за принципами проактивності, найбільшої адаптованості до специфіки діяльності підприємства,
релевантності до прийняття управлінських рішень та інноваційності.
На основі визначеної мети, завдання стратегічного управлінського обліку можуть бути представити
більш системно, оскільки при їх формулюванні враховані організаційний та функціональний аспекти (рис. 4).

Мета стратегічного управлінського обліку
визначає
Завдання організації СУО
Стимулювання розвитку
інформаційної інфраструктури
Підвищення організаційних
знань та культури
Сприяння організаційному
розвитку
Зменшення ентропії
внутрішнього та зовнішнього
середовища

Завдання реалізації СУО
Формування особливо важливої, в т. ч.
конфіденційної стратегічної інформації для
прийняття конкретних управлінських рішень
Формування єдиного інформаційного
простору для всіх підсистем
Забезпечення системи обліково-аналітичних
звітів
Забезпечення оцінювання стратегічного
розвитку підприємства

Забезпечення узгодженості інтересів зацікавлених груп в процесі розробки
стратегічних рішень
Усунення інформаційних бар’єрів при взаємодії між підрозділами підприємства
Рис. 4. Завдання стратегічного управлінського обліку
Джерело: сформовано автором.
Мета і завдання визначають предмет і об’єкт стратегічного управлінського обліку. Визначення
предмету науки – означає розв’язання питання про його місце серед інших економічних наук. Характеристику
стратегічного управлінського обліку, що є, з одного боку, науковим напрямом, а, з іншого, практичною
діяльністю, можна давати як з позиції теорії, так і з позиції практики. В першому випадку мова має йти
головним чином про концептуальні основи науки, яка розглядається, в другому – про конкретні методи та
способи здійснення стратегічного управлінського обліку. Предмет – це частина, сторона, того чи іншого
конкретного аспекту об’єкта, що досліджується окремою наукою; це коло найбільш суттєвих питань, які вона
вивчає1. Будь-яка наука має характерний лише для неї предмет, яким визначається самостійність, унікальність
і особливості тієї чи іншої науки, її відмінність від інших систем знань. Предмет будь-якої науки носить
історичний характер, тобто є безпосередньо пов’язаним з етапом, на якому перебуває в конкретний момент
часу наукове знання загалом і, власне, його окрема частина. Погоджуємося з Л. Спиридоновим, який пише, що
«.. сам предмет науки історичний. Він змінюється у міру залучення в сферу пізнання все нових і нових якостей
і явищ»2. Проте, В. Вернадський ще у 1938 р. писав, що «…зростання наукового знання в XX ст. швидко
руйнує межі між окремими науками.
1
2

Баскаков, А.Я., Туленков, Н.В. (2006). Методология научного исследовании. Київ: МАУП.
Спиридонов, Л.И. (2001). Теория государства и права. Москва: Право.
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Вчені все більше спеціалізуються не по науках, а по проблемах. Це дозволяє, з одного боку,
максимально заглиблюватися у досліджуване явище, а з іншого – розширювати його охоплення з усіх точок
зору»1. Сьогодні неможливо провести чітку межу між предметами деяких наук, що обумовлюється їх
розвитком, взаємодією та взаємопроникненням. Варто також визнати, що це твердження не означає, що
виключається можливість визначення предмета тієї чи іншої науки. Розмежування предмета однієї науки від
іншої має йти не лише по лінії об’єктів дослідження, а й за аспектами, рівнями і цілями дослідження
у випадках співпадання їх об’єктів. Як зазначалося, в сучасних умовах практично неможливо відокремити
прийоми та методи будь-якої науки, що властиві виключно їй, оскільки спостерігається взаємопроникнення
наукового інструментарію різних наук.
Вважаємо, що межі предметної сфери стратегічного управлінського обліку розширюються, що
пов’язано з розширенням функцій стратегічного управлінського обліку в умовах інноваційної економіки.
Предметом стратегічного управлінського обліку є сукупність об’єктів у процесі стратегічного управління.
А. Ейнштейн стверджував: «...не існує методу, який можна було б вивчити і систематично
застосовувати для досягнення мети»2. Основним і найбільш динамічним елементом методу будь-якої науки є
її науковий апарат, який часто трактується як метод даної науки у вузькому розумінні.
Пропонуємо визначати метод стратегічного управлінського обліку у широкому та вузькому розумінні
залежно від наукового та прикладного змісту (рис. 5).

Метод
стратегічного
управлінського
обліку

Сукупність способів
стратегічного
управлінського
обліку

Сукупність прийомів
стратегічного
управлінського
обліку

Рис. 5. Метод стратегічного управлінського обліку (у вузькому розумінні)
Примітка: систематизовано автором.
В широкому розумінні поняття «метод стратегічного управлінського» обліку як науки представляє
собою систему теоретико-пізнавальних категорій, базових концепцій, наукового інструментарію і принципів
організації та функціонування стратегічного управлінського обліку.
З нашого погляду, метод стратегічного управлінського обліку у вузькому розумінні – це сукупність
способів і прийомів отримання та подання стратегічної інформації, а також, акумулювання знань на рівні
втурнішньокорпоративних організаційних знань.
Об’єктом стратегічного управлінського обліку є фінансові та виробничі ресурси, витрати, результати
діяльності, персонал, ризики, стратегія.
Суб’єктами стратегічного управлінського обліку є спеціалісти облікового або аналітичного підрозділів
підприємства.
Об’єкт і предмет визначають метод і принципи стратегічного управлінського обліку.
Сукупність принципів забезпечує дієвість системи стратегічного управлінського обліку і не повинна
уніфікувати обліковий процес. У запропонованій концепції (рис. 3) функції стратегічного управлінського
обліку забезпечують виконання його мети.
Інформаційно-логістична функція реалізується через:
– формування системної фінансової і нефінансової інформації, та інформації, пов’язаної із зовнішніми
для підприємства факторами і корисної при прийнятті управлінських рішень;
– формування якісної інформації, необхідної для обґрунтування та прийняття стратегічних рішень
щодо розвитку підприємства;
– забезпечення стратегічної обґрунтованості показників і форм звітності при визначенні моделі
стратегічного управління підприємством.
Інформаційно-комунікативна функція стратегічного управлінського обліку реалізується встановленням
внутрішньоорганізаційних зв’язків через інформаційні потоки. Комунікативність виявляється через
розширення можливостей інформаційно-аналітичної системи (через інтеграцію даних бухгалтерського обліку
і системи оціночних показників бізнесу, зокрема через інтегровану звітність) та гармонізацію всього
ланцюжка ділової активності підприємства.
Інформаційно-аналітична функція реалізується через можливість оцінювання стратегії, стратегічної
стійкості, тенденцій розвитку, ймовірних ризиків. Результати, отримані в процесі аналізу та оцінювання є
1
2

9 Вернадский, В.И. (1954-1960). Избранные сочинения.Москва. Наука, 1.
Ейнштейн, А. (1965). Физика и реальность. Москва: Наука.
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основою для планування діяльності, прогнозування та моделювання стратегій розвитку та прийняття
управлінських рішень.
Інформаційно-контрольна функція реалізується через зворотний зв’язок і передбачає формування
обліково-аналітичної інформації про фактичні значення встановлених нормативних і планових показників
на кожному етапі реалізації загальної стратегії, дотримання раціонального використання ресурсів
підприємства, оцінку досягнутого рівня показників кожного елемента (структурної одиниці) ланцюжка
створення споживчої цінності для виявлення відхилень від норм і встановлення причин наявних
відхилень.
Функції дозволяють досягти ефективності і оптимальності стратегічного управлінського обліку. Кожна
з визначених функцій та інформація, що генерується в системі стратегічного управлінського обліку,
супроводжують весь процес стратегічного управління, тому стратегічний управлінський облік можна
одночасно вважати інструментом стратегічного управління, орієнтованим на досягнення запланованих
стратегічних цілей та одним із напрямів діяльності підприємства.
Інструментарій стратегічного управлінського обліку можна визначити як «…комплексний механізм
координації та інтеграції конкретних інструментів формування обліково-аналітичної інформації, варіативне
використання яких посилює здатність досягнення поставлених цілей»1. Інструментарій стратегічного
управлінського обліку знаходиться на стадії формування і характеризується використанням
загальноекономічних, міждисциплінарних та специфічних інструментів. Важлива роль інструментарію
стратегічного управлінського обліку полягає в тому, що саме він визначає механізм функціонування системи
стратегічного управлінського обліку на практиці.
Відповідно до функцій стратегічного управлінського обліку пропонуємо таку класифікацію
інструментарію:
– інформаційно-логістична функція реалізується використанням облікового інструментарію;
– інформаційно-комунікативна функція реалізується використанням організаційного інструментарію;
– інформаційно-аналітична функція реалізується використанням аналітичного інструментарію;
– інформаційно-контрольна функція реалізується використанням контрольного інструментарію2
На кожному підприємстві суб’єкт стратегічного управлінського обліку використовує конкретний
методичний інструментарій, що забезпечує обґрунтування, контроль реалізації та оцінку ефективності
прийнятих стратегічних управлінських рішень.
Центральне місце в концепції займають принципи стратегічного управлінського обліку. Виходячи
з тлумачення поняття «принцип» (англ. principle)3, як основного вихідного положення, правила діяльності
підприємства в будь-якій сфері або правила поведінки особи, принципи стратегічного управлінського обліку
будемо розуміти як ключові правила діяльності, що забезпечують інформаційне супроводження процесу
прийняття стратегічних управлінських рішень з метою досягнення стратегічних цілей підприємства і
реалізацію його інноваційних можливостей.
Систему принципів стратегічного управлінського обліку пропонуємо класифікувати за такими групами:
– принципи формування стратегічного управлінського обліку;
– принципи функціонування стратегічного управлінського обліку4.
До принципів формування стратегічного управлінського обліку пропонуємо відносити: організації
обліково-аналітичних структур; перманентності цілепокладання; розширення меж підприємства; адекватності.
До принципів функціонування стратегічного управлінського обліку пропонуємо відносити:
системності; адаптивності методу і відповідності використовуваного інструментарію ключовим
стратегічним цілям і завданням суб’єкта господарювання; інформаційної та методичної єдності; інтеграції;
регламентації або формального опису; безперервного навчання, пов’язаний з високою швидкістю оновлення
знань та «старіння» інформації; інформаційно-технічного забезпечення; орієнтації на інноваційний шлях
розвитку.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Стратегічний управлінський облік знаходиться
на стадії розвитку як науковий напрями облікової науки. Подальші дослідження мають бути спрямовані
на розвиток його інструментарію в частині забезпечення інформацією менеджмента суб’єктів господарювання
при прийняття стратегічних управлінських рішень щодо аналізу бізнес-стратегії, аналізу корпоративної
стратегії, стратегічного управління витратами та ін.

1

Яркова, И.В. (2010). Стратегический управленческий учет на предприятиях химической промышленности :
диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук. Волгоград, ВГУ.
2
Єршова, Н.Ю. (2015). Ідентифікація предмету та методу стратегічного управлінського обліку. Науковий
вісник Ужгородського університету, 1(45), 148-152.
3
Новиков, А.М., Новиков, Д.А. (2007). Методология. Москва: СИНТЕГ.
4
Єршова, Н.Ю. (2017). Концептуальні основи стратегічного управлінського обліку. Проблеми економіки, 1,
195-202.
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