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1. NATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 
 

Koišová E. 
Philosophie Doctor 

Masárová, J. 
Philosophie Doctor 

Alexander Dubček University of Trenčín, Slovak Republic  
 

WAGE DEVELOPMENT AND ITS TRENDS IN THE SLOVAK REPUBLIC 
 
The most people understands wage as a reward of labour that it is also the main source of income and an 

important indicator of living standard. From the macroeconomic perspective it determines the stability of the whole 
economy and from the microeconomic perspective it influences competitiveness of the enterprises. It does also have a 
great importance from the enterprise perspective where wages represent costs. The paper is dealing with the evaluation 
of the wage development in the Slovak Republic according to the selected indicators. The primary criterion of the 
research is minimal and average gross monthly wage. We have used statistical methods and analysis of researched 
phenomenon and the comparison of the relevant data of particular categories in terms of observed criterions of the 
economy. 

Key words: wages, minimum wages, average wages 
 

Introduction  
Labour is one of the most important factors of production. According to Ivanová [4], 

demand for factors of production is derived from demand for products and services which are 
produced by means of them. Wage, which is the price of labour, is determined by means of supply 
and demand on the labour market. By the term wage, Masárová [7] means reward of performed 
labour payed by the capital owner. In general, the term wage is also used to express other reward 
forms and labour compensations. Wage, as a reward of labour, has a different meaning for an 
employer and a different meaning for an employee. Every side expects something different and it 
behaves based on its own needs and requirements. The employees can perceive reward as 
a compensation for their effort, finance and time invested in their education, labour quality and so 
on.  For the most people, the reward of labour is the main source of income and an important 
indicator of living standard.  

The term human capital is closely connected with terms labour and labour force, which 
Krajňáková [5] understands as the most valuable and the most important economic means of the 
society and that it is the main factor of economic growth and an important resource of competitive 
advantage. This is the reason why the wage development is one of the most important economic 
indicators of economic performance and the labour market operation. On the other hand, wages 
represent cost for a company that needs to be strategically planned. The wage level and the wage 
development is very essential information for every employer. 

The aim of this paper is to evaluate the wage development in the Slovak Republic according 
to the selected criterions. Minimum and the average gross monthly wage are the primary criterions 
for the wage research. Other researched criterion was education that increases the value of human 
capital together with other forms of human skills and development of creativity [6]. In order to 
achieve the target, we have used statistical methods and analysis of researched phenomenon and 
comparison of the relevant data of the particular categories in terms of observed economy 
criterions. We have observed the development of the minimum wage, the average nominal wage, 
the real wage, the real wage index, the nominal wage index and the development of the average 
wage by educational attainment. We can calculate the proportional value of the development of 
indicator (S) - index basis as the ratio of the researched value (X) in year t to the value (X) in the 
basic year z (expressed as a percentage or absolute value). It expresses the level, respectively the 
percentage increase or decrease of the indicator value in the current period, relatively to its value 
reached in the basic period. 

 

  (1) 
z

t

X

X
S    100% 

z

t

X

X
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The growth coefficient (k) – chain index is calculated as the ratio of the researched value (X) 
in year t to the value in year t-1. It determines the percentage increase or decrease of the researched 
value in the current period, compared to the period immediately preceding. 
 

 

 

According to Masárová [7], the minimum wage represents one of the state regulatory forms 
of the labour market and it serves as a social protection instrument of employees. According to the 
authoress, the nominal wage is a sum of financial means that employee receives for performed 
labour. The real wage is expressed by the amount of products and services that can be bought by an 
employee for his nominal wage. The real wage index can be expressed as follows [1]: 

 

According to the authors [1], the level of the real wage depends on the level of the nominal 
wage and overall price level in the economy. The average wage is an indicator that represents the 
average level of the gross wages in the national economy. 

We have realized the research by means of the relevant data concerning wages. 
Consequently, we have used the comparison and synthesis method to compare particular categories 
in terms of observed criterions in order to evaluate differences. 

We have used the induction and deduction method to generalize and deduce conclusions. 
Using chain and basis indices, we have calculated year-to-year and overall increase of the average 
wages according to established criterions for analyzed period. 

 

The analysis of the wages development in the Slovak Republic 
In the following part of the paper, we will be dealing with the wages development analysis 

and its trends in the Slovak Republic in the period 2004-2014.  
We have focused our attention to the development of the minimum wage, the average 

nominal wage, the real wage, the real wage index, the nominal wage index and the development of 
the average wage by educational attainment. We have measured chain and basis index in the 
development of the minimum wage. Along with the research of the development of the average 
nominal wage, we have also observed the real and the nominal wage index. In the final part, we 
have been dealing with analysis of the development of the average monthly wage by achieved 
education and we have also observed the ratio of the average wages by educational attainment to the 
average wage in the Slovak Republic. 

 

The development of the minimum wage in the Slovak Republic 
According to Hostetter [3], the increase of the minimum wage should follow inflation 

development in the country. In the Slovak republic, the level of the minimum wage is determined 
statewide. Therefore, it does not reflect neither gender, profession and sector differences in which 
employees work nor geographical aspects. The minimum wage development is listed in Table 1, 
where we have observed the minimum wage in the period 2004-2014. In the mentioned table, we 
have also observed the development of chain and basis index of the minimum wage and the ratio of 
the minimum wage to the average wage. 

Overall, from 2004 to 2014, the minimum wage rose by 136.24 EUR which means the 
increase approximately by 63.14 %. The highest increase of the minimum wage was in 2006 when 
it rose even by 10.14 p.p. compared to the previous year, which in absolute value expression means 
the increase by 23.23 EUR.  

In 2007, the growth rate was slackened and the minimum wage rose only by 6.15 % 
compared to the previous year,  which in absolute value expression represents the increase by 16.60 
EUR compared to the previous year. The minimum wage, that was determined since October 2007, 

(2) 100(%)
1


t

t

X

X
k



 8

was valid until the end of 2008. Further increase of the minimum wage was realized since 1.1. 
2009, therefore its level was the same in 2007 and 2008. After 2009, the minimum wage growth 
rate was slower already. Until the end of the observed period, the minimum wage did not rise faster 
than in the first half of that period. In the last year 2014, the minimum wage rose by 4.23 % that is 
by 14.3 EUR compared to 2013. 

Table 1  
The minimum and the average wage development in the SR 

Rok
Minimum 
wage in €

Avarage 
wage in €

Chain index Basis index Ratio MW/AW

2004 215,76 525,50 -- 100,00 41,06
2005 229,04 573,39 106,15 106,15 39,94
2006 252,27 573,39 110,14 116,92 44,00
2007 268,87 668,72 106,58 124,62 40,21
2008 268,87 723,03 100,00 124,62 37,19
2009 295,5 744,50 109,90 136,96 39,69
2010 307,7 769,00 104,13 142,61 40,01
2011 317 786,00 103,02 146,92 40,33
2012 327,2 805,00 103,22 151,65 40,65
2013 337,7 824,00 103,00 156,52 40,98
2014 352 838,00 104,23 163,14 42,00  

Table 1 indicates the situation in the development of chain and basis index of the minimum 
wage, where we can see how the minimum wage rose from 2004 to 2014. The increase of the 
minimum wage is almost constant because, it depends on the facts such as development of price 
level, employment, living wage as well as development tendencies of the average monthly wage in 
the economy. The determination of the minimum wage level takes into account overall social and 
economic situation in the economy. By observing basis index, we can see how the minimum wage 
rose compared to basic year 2004. It follows from Table 1, that the minimum wage at the end of the 
observed period was higher by 63.14 % compared to the first year of that period which in nominal 
value ment increase by 312.5 EUR.  

In the course of analysis of the minimum wage development, it is also important to observe 
its share in the average wage in the economy. Based on the recommendation of International Labour 
Organization, the minimum wage should reach value of 40 % - 60 % of the average wage. Such 
level of the minimum wage does not harm creation of a new job positions and it ensures that 
working person gets certain existential minimum of the living standard. In Table 1, we have also 
observed this indicator and we can state that the minimum wage reaches approximately 40 % of the 
average wage almost during the whole observed period. In 2006, the lowest value of the minimum 
wage share in the average wage was amounted to 37.19 %. In 2006, the share reached the highest 
value of 44 %, it means that the average wage was higher than the value of the minimum wage by 
321.12 EUR. Over the last years, the value of the share oscillates around 40 %. In 2004, its value 
finished at the level 42 %. The share of the minimum wage in the average wage reached 
recommended values and in the recent years, the dynamics of the minimum wage growth rate has 
been faster than year-to-year increase of the average wages, thereby its share in the average wage is 
increasing. 

 

The average nominal monthly wage in the Slovak Republic 
Wage, which is payed by an employer to an employee in exchange for work done, belongs 

to the one of the most important working conditions for employees. An employee ensures financial 
means through wage in order to keep basic livelihood [9]. An employee contributes to pension 
scheme out of wage. Part of the wage is used to pay recreation, summer vacation and so on. These 
contributions are calculated based on the average wage, so that this category is closely connected to 
the protection of working conditions. Therefore, it is really needed to protect the overall amount of 
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the average wage [8]. According to the Statistical Office of the Slovak Republic [12], the average 
nominal monthly wage represents average level of the monthly wages of employees in the Slovak 
Republic in the whole economy. It represents the wage costs payed to employees as a reward of 
performed labour, eventually its compensation based upon legal relationship with employer. It is the 
gross wage, which is not reduced by legal or any other deductions agreed with an employee. The 
Statistical Office of the Slovak Republic calculates data about the average nominal monthly wage 
per physical persons. Since 2006, wages of armed forces are also included and since 2007, wages of 
professional soldiers are included as well. However, in many cases, the incomes of managers and 
entrepreneurs are not included in the average wages [12]. 

In Table 2, we can observe the development of the average monthly wage in the Slovak 
Republic economy and also the development of indices of the nominal and the real wage over the 
last ten years. 

Table 2  

The development of the average monthly wage of an employee in the economy  
of the Slovak Republic [13] 

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Average wage in € * 525 573 623 669 723 744 769 786 805 824 838 

Nominal wage index 
in % 

110 109 108 107 108 103 103 102 102 102 104 

Real wage index in 
% 

103 106 103 104 103 101 102 98,4 98,8 101 104 

*without managers and entrepreneurs incomes 
 

The average nominal wage was amounted to 525 EUR at the beginning of the observed 
period, whereas in 2014, it was higher by 313 EUR. The development of the average wage in the 
economy is expressed by the nominal and the real wage indices. 

The nominal wage index values, which are calculated as the ratio of the nominal wage value 
in a given year to the one in the previous year, represent the average wage growth rate in the 
economy. The real wage index is determined by the consumer price index which is used to compare 
particular real wages over a time. We can calculate it as the ratio of the nominal wage index to the 
consumer price index. The data listed in Table 3 show yearly growth of the average monthly wage 
in the economy of the Slovak Republic. 

The most dynamic growth rate of the nominal wages was registered in the economy of the 
Slovak Republic from 2004 to 2008, despite the fact that the nominal wage index was progressively 
decreasing, yearly approximately by 1 percentage point (p.p.). In this period, the nominal wage 
rose, year-to-year, from 10 % in 2004 to 7 % in 2007. In the next period, the growth rate of the 
average nominal wage was moderated significantly, so that, from 2009 to 2014, wages did not rise 
faster than 4 %. This sharp decrease of the nominal wage was mainly caused by the global financial 
crisis and subsequent decrease of the economic growth rate in the economy of the Slovak Republic 
which was  appeared on the growth rate of wages. 

The development of the average wage, as well as its indices in the observed period is 
depicted in the Graph 1. 

The real wage had a different development what was proved by the development of the real 
wage index. The high percentage of the nominal wage growth does not always mean the real growth 
as well. The real wages achieved the highest growth in the second year of the observed period when 
they rose by 6 % compared to the previous year. In 2011 and 2012, they did not achieve the level of 
the previous year and the real wages dropped by more than 1.5 p.p. to the level of 98.4 %. It does 
mean that the real wage in a certain years decreased year-to-year compared to the nominal wage 
which was increased year-to-year during the whole observed period. 
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Graph 1. The Average nominal monthly wage in the Slovak Republic 
 

The reason for the decrease was mainly the slow down of the nominal wage growth rate, as 
well as the increase of the inflation from 0.7 % in 2010 to 4.1 % in 2011. Despite increased 
employment, the economy growth in the Slovak Republic slowed down in 2011. It was because of 
slower increase of the labour productivity which did not make higher increase of wages possible 
[2]. As we can see from Graph 1, the real wage index achieved the level of the nominal wage index. 
Very low inflation contributed to such development. By the end of 2014, the inflation reached 
deflationary territory of the level – 0.1 %. 

 

The average wage by educational attainment 
In the Slovak Republic, the average gross wage of employees varies significantly depending 

on the level of educational attainment.  
Table 3  

The development of gross wage by educational attainment in EUR 
Education /Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Primary 385,8 411,8 420,14 461,53 493,03 501,64 515 536 559 587 
Apprenticeship 
education without 
baccalaureate 

452,7 486,4 514,61 557,91 602,9 600,96 618 647 677 695 

Secondary vocational 
education without 
baccalaureate 

434,1 467,2 498,44 545,48 590,06 612,01 619 625 654 679 

Apprenticeship 
education with 
baccalaureate 

538,2 565,8 611,07 664,45 715,83 725,13 767 775 815 830 

Upper secondary 
general education 

547,7 600 633,21 667,46 735,11 791,5 785 805 841 856 

Upper secondary 
vocational education 

564,6 605,7 634,7 691,69 758,68 764 788 814 841 865 

Short-cycle tertiary 
vocational education 

611,4 580,9 662,32 731,42 807,11 835,03 873 875 921 938 

University education 
with Bachelor’s degree 

736,4 739 856,83 826,86 900,05 928,67 937 930 951 969 

University education 
with Master’s degree 

908,8 980,8 1 064,83 1 171,10 1 205,11 1 255,72 1 259 1 278 1 299 1331

University education 
with Doctoral degree 

791,9 951,2 1 159,23 1 233,39 1 276,74 1 305,76 1 304 1 307 1 331 1355

Source: Elaborated by authors according to [10] DATAcube 
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In most cases, an education serves as a criterion to choose employees. For some employers, 
an education is the prerequisite of a certain employees’ qualities, which are usually adequate 
appraised financially by an employer. Therefore, the other important criterion, which will be 
observed in the average wage development, is the level of educational attainment in time line 2004-
2013. Table 3 shows data about the level of average wages of employees in the Slovak Republic by 
the level of educational attainment. The employees with the primary education reached the lowest 
level of the average wage in the period of 2004-2013. The average wage in this category varied 
from 385.78 EUR to 587 EUR in the observed period. 

From 2006, the university-educated people reached the highest level of the average wage 
amounted to 1 159.23 EUR. In 2013, they already earned 1 355 EUR in average. However, in 2004 
and 2005, the employees with the master’s degree education earned the most. In 2004, a university-
educated employee with master’s degree education earned 2.3 times more than an employee with 
primary education. The biggest difference was in 2006 when wages of the university-educated 
employees with the doctoral degree education were 2.76 times higher than wages of the employees 
with the primary education. In order to compare, Graph 2 depicts percentage ratio of the average 
wage by the level of the educational attainment to the average wage in the SR over the observed 
period. The employees with bachelor’s, master’s and doctoral level, as well as the ones with short-
cycle tertiary vocational education, upper secondary vocational education and upper secondary 
general education earned above average wage over the whole observed period. 

In 2007, there was an exception, because the year-to-year ratio of the average wage of 
employees with upper secondary general education to the average wage decreased by 1.9 p.p. From 
this reason, the average wage of this group did not reach the level of the average wage in the 
national economy. 

 

Graph 2. The share of the average wages by education to the average wage in the Slovak 
Republic in % 

 

In 2004, the average wage was also achieved by employees with apprenticeship education 
with baccalaureate. They achieved it in 2012 and 2013 as well. Other groups of employees with 
lower education did not achieve the average wage over the whole observed period, which is 
depicted in Graph 2. 

 

The evaluation of minimum and the average wage development in the Slovak Republic 
During the observation of the minimum wage development in the Slovak Republic we have 

found out that overall, from 2004 to 2014, the minimum rose by 136.24 EUR, which means the 
increase approximately by 63.14 %. The level of minimum wage depends on the facts such as: the 
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development of the price level, employment, living wage, as well as development tendencies of the 
average monthly wage in the economy. Observing the ratio of the minimum wage to the average 
wage, we can state that minimum wage reaches approximately 40 % of the average wage almost 
during the whole observed period. Over the last years, the value of the share oscillates around 40 %. 
In 2004, its value finished at the level 42 %. The share of the minimum wage in the average wage 
achieved recommended values and in recent years, the dynamics of the minimum wage growth rate 
has been faster than year-on-year increase of the average wages in the SR. At the beginning of the 
observed period, the average nominal wage amounted to 525 EUR, whereas, in 2014, it was higher 
by 313 EUR. The most dynamic development of the nominal wages was from 2004 to 2008, also 
despite the fact, that the nominal wage index was annually progressively decreasing approximately 
by 1 percentage point (p.p.). In the next period, the growth rate of the average nominal wage was 
significantly moderated, so that from 2009 to 2014, wages were not increased faster than 4 %. The 
decrease of the nominal wage index was mainly influenced by the global financial crisis that caused 
also the decrease of the economic growth rate in the economy of the Slovak Republic, which 
appeared on the growth rate of wages. Although, the nominal wage was increasing during the whole 
observed period, the real wage decreased in some years. In the observed period, the level of the real 
wage varies from 98.4 % in 2011 to 106.3 % in 2005. In 2011, the economy growth in the Slovak 
Republic slowed down despite the increase of employment what was caused by slower labour 
productivity growth and by slowed down of the nominal wage growth rate. Consequently, these 
facts appeared on the decrease of the real wage. However, in 2014, the real wage index reached the 
level of the nominal wage. Very low inflation contributed to such development. By the end of 2014, 
the inflation reached deflationary territory of the level -0.1 %. The observation of the average wage 
by educational attainment has confirmed that university-educated employees earned multiple times 
more than employees with primary education in the observed period. Since 2006, people with 
doctoral level have achieved the highest average wage. In 2013, they earned 1 355 EUR in average, 
while the average wages of employees with primary education varied from 385.78 EUR to 587 
EUR in the observed period. The groups of employees with education lower than apprenticeship 
education with baccalaureate did not achieve the average wage in the whole observed period. 
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After 1989 Bulgaria takes a new way of economic development. Structural reform in Bulgaria is going much 

more slowly than in other countries that have taken a course towards the transformation of their economic systems. 
Economic changes lead to both positive changes and to many negative phenomena such as high inflation, high 
unemployment, low incomes, insecurity, etc. The new problems had not been present before for many years and caused 
serious conflicts in society. The process of separating the society into classes was speeding up. 

Key words: market economy changes, restitution, privatization, inflation, unemployment. 
 

There were significant changes in Bulgaria in the last decade of the last century, which 
caused serious upheavals in its economic and political development. 

At the end of the 1980s the country's economy was stagnating, the internal debt was 
increasing, and the negative views towards the centrally planned economy. The lack of market 
mechanisms led to lack of interest among the producers, while the lack of initiative led to apathy 
and waste of money and resources. The state companies' monopoly deprived the economy of the 
stimulating effect of competition and held back innovations. At the same time the Western 
European states and the USA were experiencing significant growth in the area of information and 
communication technologies. It became clear that our economy needed significant reforms. This led 
to the logical conclusion of an era which lacked the potential for dynamic development. The 
economic progress made during the 20th century confirms that the market economy is best in terms 
of the ability to ensure high economic efficiency. The transition of Bulgaria from a centrally 
planned economy towards a market economy become inevitable. The state regulated economy was 
gradually replaced by the free market economy and the situation changed significantly. 

After 1989 Bulgaria embarked on a new road of economic development. The 
implementation of market mechanisms provided the necessary conditions for more effective use of 
the factors of production. The demonopolization and the market competition created conditions for 
producing more and better goods with the available resources.  The liberalization of the market 
stimulated the economic activity of many people. The privatization and the restitution of property 
increased the level of motivation and interest of people. The restitution of property provided 
unexpected income for part of the population. Lifting the border restrictions allowed those who 
were willing to travel, study and work abroad. The freedom of each individual presented people 
with more choices and with opportunities for personal and professional development.  

Alongside these positive developments, our country experienced a number of negative ones 
which led to serious upheavals - high inflation, high unemployment, low salaries, uncertainty, etc... 
"The restructuring of the economy did not happen the way the experts had predicted it and the 
reform faced different types of problems, which led to this process taking much more time than 
expected. Very rarely the chasm between expectations and reality has been any larger than in the 
case of the transition from communism to market economy."1 

The specific manifestations of these dissonances, as well as their mostly negative influence 
on the economy and the population, are mostly seen in several areas: changing the property owners 
through privatization and restitution: changes in foreign and domestic policy; liberalization of prices 
and foreign trade; implementing the currency board system, etc. All of them have influenced the 
processes taking place in the Bulgarian economy, including the labour market. 

The structural reform in Bulgaria was much slower than in the other countries which had 
started to transform their economic systems. There were much more significant difficulties in 
transforming the state owned properties into private ones than in other former socialist states like 

                                                 
1Stiglitz, J. Globalization and Its Discontents. Sofia, 2003, p. 171. 
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Hungary, the Czech Republic and Poland. The main reason for that was that during the totalitarian 
period all property in Bulgaria was state owned and there was no entrepreneurial activity to speak 
of, while for example in Poland and Hungary the agriculture, some service industries and the retail 
trade were privately owned. 

The difficulties were caused not just by the processes going on in Bulgaria at the time, but 
also by the state of affairs abroad during that period2. The wars in former Yugoslavia, as well as the 
embargo imposed on Iraq in the early 1990s, led to the closing of the main transport corridors 
towards Europe and the Arab states in the Middle East. The lost markets of traditional Bulgarian 
goods, mostly in the states which had been members of the Comecon, made it necessary to close 
many production facilities, which led to a decrease in the GDP and increase in unemployment. 

Before the changes most of the Bulgarian economy had been developing mostly by relying 
on imported raw materials, while the finished goods were intended to be sold predominantly abroad. 
In the new conditions the removal of the central planning and coordination had a negative effect on 
the system which provided resources (imported raw materials, fuels, nodes and parts) for the 
industrial production, and on our foreign markets. This forced many of the production companies to 
scale down their business and to lay off many of their employees. The lost foreign markets also 
caused a decrease in investments and in the gross domestic product (for 19913 the decrease was 
31% compared to 19894).  

During the years of planned economy the import of raw materials for the Bulgarian 
producers within Comecon had been at artificially lowered prices5. This had lead to the formation 
of an inadequate structure of the national economy in terms of the connection between resources, 
production and competitiveness. After the breakdown of the socialist system the prices of most 
resources began to be formed using market principles. As a result of this, the high usage of 
materials in production and its typically low efficiency made it unable to compete against the 
imports from other countries. This also led to a decrease in the production volume, which resulted 
in the laying off of many employees. 

Many inefficient production companies, who had been created in order to maintain a low 
unemployment level and had been subsidised by the state budget, were closed. The massive cuts in 
budget spending in order to decrease the budget deficit led to the contracting or closing of many 
organizations which had been financed by the state budget until then. The closure of many 
managerial structures caused the lay off of many people who were highly educated and well trained 
in the areas of management, economy and technology.  

The democratic model of government set the foundations for new relations in society and the 
creation of a civil society. This in turn was the reason for the closing of many production facilities, 
because they had been polluting the environment. It also caused significantly decrease in the 
number of people employed in the defence industry and the so-called special productions. 

The implementation of market mechanisms was done without any deliberate and well 
thought out government programs.  This led to negative consequences in regards to the standard of 
living and the way of life of the population. The society and the individual person turned out to be 
completely unprepared to deal with such a situation.  

The transformation of the state properties into private ones, the delayed structural reform, 
the privatization, the reforms in the agricultural sector, etc - all of this caused a rapid decrease in the 
industrial production of the country, which in turn caused a major increase in unemployment and a 
                                                 

2For more details, see Grigorova, V. Structural Changes during the Period of Transition to Market 
Economy. Sofia, 2003, p. 13. 

3 See Statistical Yearbook of the People's Republic of Bulgaria for 1990. National Statistical Institute, Sofia, 
p. 113. 

4 Ibid. 1989, p. 145. 
5 Ibid. 1990, p. 318.  

The data about the foreign trade between Bulgaria and the Comecon members for the period 1970 – 1989 shows that it 
was between 76.2 and 79.0% of the total foreign trade volume of Bulgaria and this reveals that Bulgaria was more 
reliant on Comecon and more strongly connected to it than the other Central and Eastern European socialist 
countries. 
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massive decrease in the incomes of the population. The decreased incomes of the population caused 
a contraction of the internal market and sharp decreases in consumption. The chaotic and 
inadequate liberalisation of trade and prices didn't lead to an increase in incomes. According to 
Joseph Stiglitz "The first mistakes were made at the very start of the transition. Due to the 
enthusiastic urge to transform the economy into a market one, most prices were freed too quickly in 
1992, which caused hyperinflation, which massively depreciated the savings of the people, and that 
made the macroeconomic stability the most important item on the agenda. Everyone recognised that 
it is hard to conduct a successful transition to market economy when there is hyperinflation."6. In 
1996 goods became over 3 times more expensive, in other words the annual inflation was 310.8%7 
compared to the previous year. The biggest increase in the monthly consumer price index was in 
December 1996, when the inflation was 26.9%8. This was the highest monthly inflation since 
February - March of 1991. The US dollar became almost 7 times more expensive. This was 
automatically reflected in the prices of the imported goods, which in December of 1996 were 5.5 
times higher than the year before. The inflation was combined with a decrease in production. There 
was stagflation. According to the data of the National Statistical Institute (NSI), the GDP decreased 
by 5-7%9 in a year. These processes were caused and stimulated by disturbances of the market 
equilibrium, which is fundamental for the efficient functioning of the economic system. From the 
beginning of January 1997 until the beginning of February 1997 Bulgaria was in a deep political 
and financial crisis.  

The new problems had not been present before for many years and caused serious conflicts 
in society. The process of separating the society into classes was speeding up. The incomes of a 
large part of the people were decreasing, which led to them getting progressively poorer. The 
income inequality gradually became more pronounced. "Bulgaria went through large scale 
transformative processes, which resulted in a huge social price, which was paid and continues to be 
paid by the unemployed, the employed, the pensioners, the poor and the young people."10. The 
question of the balance between market efficiency and social justice was put on the agenda. 

The implementation of quick measures for stabilising the macroeconomic situation in the 
country began early on in 1997. 

A currency board was put in place, which contributed to the stabilisation of the economy and 
the gradual escape from the recession. Fiscal policy became more important for influencing the 
dynamic of the economic processes in the country. This was the time when the processes of 
restructuring the production industry really began in earnest. Many of the subsidies for the 
inefficient state owned companies were cut, which decreased the effects of wealth redistribution. 
Many of the actual prerequisites for the wide implementation of private initiative were set in place. 
The process of privatization in the real sector and the banking sector was accelerated. But this led to 
the creation of a new wave of unemployed people. The process of liberalisation of the pricing 
system was continued. The increased depth of the reforming process necessitated the removal of the 
price control over many of the goods in the consumer basket. According to some studies, about 50% 
of all prices were controlled as of 1997.11. Freeing the price setting processes could be classified as 
one of the most important conditions for reaching higher efficiency in redistributing the resources. 
A number of protective tariffs, especially on the import of agricultural products, were implemented 
at the same time as this process and the removal of the limitations on foreign trade. The tariffs 
contributed to the preservation of the production and jobs, which had been threatened by the 
increased competitive pressure of the imported goods. 

                                                 
6Stiglitz, J. Quoted Works, Sofia, 2003, p. 160 
7 According to NSI data (http://www.nsi.bg) 
8 Ibid. 
9 Statistical Yearbook NSI, Sofia, 1997, p. 109. 
10 Angelov, I. The Economy of Bulgaria and the European Union. Pre-joining period. Sofia, 2001, p. 135. 
11 See Hristova, A, and collective. Anatomy of the Transition. Bulgarian Economic Policy between 1989 

and 2004. Sofia, 2004, p. 141. 
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A tax reform was also implemented. As a result of the fiscal policy undertaken by two 
successive governments, the maximum combined profit tax rate was decreased from 40.2% in 1997 
to 23.5% in 2003, while the income tax rate was decreased from 22-38% to 18-22%. In 2007 the 
corporate tax rate was decreased from 15% to 10%, which made Bulgaria one of the EU member 
states with lowest tax rates. A proportional tax regime for personal income was implemented in 
2008. The tax rate was a flat 10%12, which increased the amount of disposable income left in the 
hands of the population. The consistent tax policy conducted by the government created a positive 
environment for investments in the economy. Its goal was to make things easier for the business 
community and to increase the real incomes, which in turn would stimulate consumption and thus 
lead to an increase in production and employment.  

Even though the state policy in this area wasn't without its flaws, it could be said that after 
1997 there was a period of relative stabilization of the economy. This period lasted only ten years, 
because after 2008 the global financial economic crisis, which began back then, had a negative 
effect on our country. As a result of this the main macroeconomic indicators again got worse, even 
though they didn't reach the levels of the 1989-1996 period.  

Between 1997 and 2007 the annual growth rate of the GDP of the Bulgarian economy was 
gradually increasing and started reaching positive values, which in 2000 and 2001 were among the 
highest among all countries undergoing economic transition - 5.4% and 4% respectively. This 
economic boom continued in the next several years. 

In the period 2006-2008 Bulgarian economy's growth rate increased again and it was over 
6% in each of these years. The main driving forces of this growth were the end consumption and the 
investments in fixed capital, which were supported by the significant increase in the lending activity 
of the commercial banks and the increase of the disposable incomes of households due to the 
increase of the average salary. Bulgaria joining the EU also had a positive effect, since that 
guaranteed a stable and predictable business environment.  

But the growth of the real GDP slowed down in the fourth quarter of 2008. The expanding 
crisis contributed for the contraction in the foreign demand for the goods made by Bulgarian 
exporters and a decrease in the international prices of major export goods, as well as for the 
decrease in the lending activity of the banks and the sharp decrease in the foreign investments in our 
economy as a result of the increased risk for the investors. Actually in the beginning of 2009 
Bulgarian economy registered its first negative growth in many years: -4.5% compared to the 
previous year, and for the whole of 2009 the negative growth was -5.5%. This tendency was 
apparent in all economic sectors, most strongly in the industry, which was the first one to be 
negatively affected by the crisis. In 2010 the Bulgarian economy showed some signs of recovery - 
in the second and third quarter of the year production gradually increased compared to the 2009 
volumes. The economic growth was minimal, but it continued in the next few years - it rose from – 
0.2% to  1.7% in 201013 and 201114 respectively, 0.8% in 201215 and 0.9% in 201316. 

The growth of the economy affected the employment and unemployment levels – between 
2005 and 2008 unemployment decreased from 10.1% to 5.6%,, while the employment level 
increased from 55.8% to 64%. This made Bulgaria one of the EU member states with 
unemployment below the average EU level and with employment level near to the average EU 
level. But after that the global crisis caused a decrease in the revenue of the companies and they 
were forced to deal with the necessity of optimising their labour costs. Until the middle of 2009 
entrepreneurs held off from laying off workers because they expected that the difficulties would be 
only in the short term, but gradually they started to lay off workers en masse, which led to the 
unemployment reaching 10.2% in 2010, same as in 2005. The negative tendency has continued up 

                                                 
12 See Personal Income Tax Act, Corporate Income Tax Act. // State Gazette, 1997 – 2012. 

13 Statistical Yearbook. NSI, Sofia. 2010, p. 120. 
14 Ibid. Sofia, 2011, p. 120 
15 Ibid. Sofia, 2012, p. 136 
16 Ibid. Sofia, 2013, p. 120 
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to now and the unemployment has increased from 11.2% in 2011 to 12.3% in 2012 г and 13.0% in 
201317. 

 The implementation of currency board in Bulgaria turned out to be an adequate solution for 
reducing the inflation and forcing the government to maintain a balanced budget policy. The 
average inflation before the implementation of the currency board was over 210% on an annual 
base, while it has been less than 6%, after that - in other words, it was reduced 35 times.  The low 
and more easy to predict inflation made longer term planning by companies and individual possible, 
which has been positive for the economy. 

The increased amount of direct foreign investments (DFI) in Bulgaria contributed to the 
positive changes which happened immediately after 1997. Between 1998 and 2005 there was a 
comparatively large amount of direct foreign investments in Bulgaria - at the end of the period they 
reached a level of 34– 35 % of the GDP. DFI were very important as a source of capital and of 
income growth for the development of the Bulgarian economy.  The companies and production 
facilities, which were created by using these investments, not only increased the production of 
goods, but they also led to new jobs and contributed to the decrease in unemployment. Data shows 
that about 22% of the DFI, which the country attracted between 1998 and 2005, were in the 
industry, about 9% – in the production of electricity, gas and water, and 3% – in the construction 
industry18. Between 1998 and 2005 the largest portion of DFI (20.5%) were concentrated in the 
manufacturing industry (mainly through privatization) because of the relatively low salaries in it 
and the good ratio between the price of labour and the qualification of the work force. Foreign 
investments in the manufacturing industry were almost 10% of the GDP in 2003-2005. This is a 
higher percentage than the respective ones in the other countries of Central and Eastern Europe (9% 
in the Czech Republic, 8.2% in Romania, 6.1% in Hungary, etc.)19. 

The period between 2006 and 2008 is notable for the continuous increase of the direct 
foreign investments (DFI) in Bulgaria - they reached a record level of 17.7 billion leva in 2007, 
almost 30% of the GDP. In 2008, again due to the global financial crisis, the investments decreased 
to 13 billion leva, even though according to a report by the United Nations Conference on Trade 
and Development (UNCTAD)20 Bulgaria was second in the world in terms of the amount of 
investments attracted, and it was in 12th place in the 2005 version of this report. In 2009 – 2012 the 
increased investment risk caused a sharp decrease in the volume of such investments in Bulgaria. In 
2009 they were only 9.4% of GDP, 4.5% in 2010 and 2011, 3.7% in 2012 and 3% in 2013. The 
industry sectors which were most affected were "Real Estate Deals", "Business Services" and 
"Commerce".  

The efforts for improving the fiscal sphere made the effective management of the 
government debt a priority. This led to its continuous decrease over the years - from 168% of GDP 
for the period between 1990 and 1998 it was cut down to 21% of GDP between 2006 and 2012. The 
positive development of the major macroeconomic indicators and the sensible fiscal policy of the 
government, on one hand, and the outlined long-term goals in the economic sphere, related to 
Bulgaria joining the European Union, on the other hand, were the factors, which contributed the 
most to the confirmation of the main directives and priorities of the policy, conducted by the 
Ministry of Finance in regards to the management of the government debt. 

The outlined aspects of the economic development of our country after the transition from a 
centrally planned to market economy allow us to make the following summaries and conclusions: 

The analysis separates the transition into three stages: The first stage encompasses the 
period from the start of the reform till 1996. The second stage, which stands out as the period of 
stabilization, is from 1997 till 2007. The formation of the third period (from 2008 till 2013) is a 
result of two important economic events – Bulgaria joining the EU and the global financial and 
economic crisis. 

                                                 
17 NSI (http://www.nsi.bg) 
18 NSI (http://www.nsi.bg)  
19 Source: Eurostat 

20 http://unctad.org/en/Docs/wir2008_en.pdf. 
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The problems inherited from the period before 1989 made the structural crisis in Bulgaria 
hard to overcome. The period between 1989 and 1996 г was characterised by inconsistent reforms 
and almost continuous decrease of the real incomes, increasing unemployment level and relatively 
high inflation. The political changes in the country during that period did not allow the 
implementation of effective measures for the adequate transition of the economy towards market 
principles. The way the reform was conducted in the beginning of the transition made the crisis 
more severe and in the end of 1996 there was a total collapse of the economic system. Bulgaria 
entered into a severe financial and economic crisis, which necessitated the immediate acceleration 
of the reforms.  

The second period, which began at the end of 1996 and the beginning of 1997, could be 
defined as the turning point for the development of the Bulgarian economy and the start of the 
actual reform. Implementation of quick measures for stabilising the macroeconomic situation in the 
country began in 1997. Fiscal policy became more important for influencing the dynamic of the 
economic processes. The process of liberalisation of the pricing system was continued. The process 
of privatization in the real sector and the banking sector was accelerated. The implementation of a 
currency board created the conditions for achieving economic growth, rise of the real incomes and 
predictable business environment. The annual growth rate of the GDP of the Bulgarian economy 
started to increase gradually and reached one of the highest levels in all the countries going through 
an economic transition.  

The third period is characterised by two main events, which has strongly influenced the 
economic development of our country - the joining of the EU in 2007 and the preparation for it, as 
well as the financial and economic crisis, the first signs of which began to appear in Bulgaria in 
2008. Bulgaria's membership in the EU guarantees a stable and predictable business environment. 
The currency board provides stability until Bulgaria is accepted into the Eurozone, guarantees that 
the current exchange rate will be kept and contributes to the consistency and predictability of the 
monetary policy. Maintaining macroeconomic and fiscal stability has lead to accelerating the 
economic growth rate and a gradual convergence with the other EU member states in regards to a 
number of important economic indicators. The effect of the global financial and economic crisis 
stopped the positive trend of economic development which had formed in the previous years. That 
effect started to be felt in the end of 2009, when the growth of the real GDP slowed down. A weak 
recovery of the Bulgarian economy started to become noticeable in 2010 and has continued to the 
current day, but the positive trends have been weak and have not been felt by the population.  

We can make the following conclusion on the basis of the analysis done so far: The 
transition towards a liberal market economy in Bulgaria is unique in terms of the direction of the 
implemented transformative decisions. The experience from the past years shows that in a large 
portion of the cases the goal was to try to remove the consequences of the negative processes and 
events, which were part of the transition, instead of attempting to remove the actual reasons for 
them. This significantly deformed the market environment and limited the opportunities for 
developing the production and for job creation. 
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In article the major factors and conditions defining appeal of Russia and the countries of BRICS to the global 
companies of a network retail at the present stage are considered. The assessment of positions of the countries of group 
in A.T. Kearney rating is carried out (Global Retail Development Index, GRDI). The attention is focused on the most 
actual problems which the companies of a network retail in Russia and other countries of BRICS taking into account 
political and economic risks of each country face. 
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В статье рассмотрены основные факторы и условия, определяющие привлекательность России и 
стран БРИКС для глобальных компаний сетевого ритейла на современном этапе. Проведена оценка позиций 
стран группы в рейтинге A.T. Kearney (Global Retail Development Index, GRDI). Акцентировано внимание на 
наиболее актуальных проблемах, с которыми сталкиваются компании сетевого ритейла в России и других 
странах БРИКС с учетом политических и экономических рисков каждой страны.  
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Современные требования глобального рынка, связанные с необходимостью 
устранения излишних уровней управления и повышения гибкости организаций, приводят к 
необходимости применения сетевых принципов в развитии торговли. Деятельность 
современных компаний усложняется и для своего развития они вынуждены искать методы 
адаптации к изменениям внешней среды. При этом возникает необходимость расширения 
рынка компании до национальных, а в дальнейшем и до международных масштабов [2]. В 
связи с этим сетевые объединения характеризуются высокой конкурентоспособностью, что 
определяется эффективной организацией управления, четко выстроенной логистической 
схемой, объединяющей различные функции. Международные торговые сети выступают 
важнейшей составляющей современной торговли и представляют собой крупные 
производственно-сбытовые транснациональные компании, осуществляющие экспансию в 
различные страны мира [1]. 

Вступление ряда стран во Всемирную торговую организацию привело к открытию 
новых возможностей для свободной торговли и развитию сетевого ритейла в странах 
БРИКС. Следует отметить, что участники БРИКС имеют различную инфраструктурную, 
институциональную и законодательную базу для создания и функционирования как 
национальных, так и зарубежных сетевых компаний и возможностей их развития. 

На развитие как собственных торговых сетей в стране, так и на привлечение 
глобальных игроков на внутренний рынок значительное влияние оказывает инвестиционная 
привлекательность экономики. Перспективы развития сетевого ритейла в странах БРИКС 
можно оценить по Индексу развития глобальной торговли (Global Retail Development Index, 
GRDI) A.T. Kearney [3]. Рейтинг A.T. Kearney включает 30 развивающихся стран. Используя 
более чем 20 макроэкономических и определенных для розничной продажи переменных, 
эксперты организации определяют не только рынки, которые являются наиболее успешными 
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на сегодняшний день, но также и те страны, которые имеют потенциал для развития сетевой 
торговли в будущем. 

В рейтинг GRDI из всего числа рассматриваемых развивающихся стран попадает лишь 
30, в наибольшей степени соответствующие следующим критериям:  

– низкий политическая риск, благоприятная экономическая и институциональная среда 
для работы международных инвесторов; 

– население численностью от 2 млн. человек; 
– ВВП на душу населения выше, чем 3 000 долл. США. 
Рейтинг каждой страны определяется исходя из 4 показателей, имеющих равный вклад в 

итоговую оценку: привлекательность рынка; страновой риск; состояние существующего ритейла 
в стране; долгосрочные возможности – «временное давление» (скорость роста ритейла, его 
перспективы и общеэкономическое состояние). Общий балл за риск аналитики получают, 
учитывая политический и экономический риски, долговые индикаторы, кредитные рейтинги 
и доступность банковского финансирования, а также риски терроризма, преступности и 
коррупции. 

В табл. 1 представим сравнение рейтингов Global Retail Development Index стран 
группы БРИКС за последние 5 лет. 

Таблица 1 
Рейтинги стран БРИКС по Индексу развития глобальной торговли  

за период 2011-2015 гг. [3] 
Страна 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Китай 6 3 4 2 1 
Бразилия 1 1 1 5 8 
Россия 14 26 23 12 21 
Индия 4 5 14 20 15 
ЮАР - - - - - 
Лидер рейтинга (1-е место) Бразилия Бразилия Бразилия Чили Китай 

 

Рейтинг 2015г. отражает относительную нестабильность в отдельных странах БРИКС. 
Так, снижение рейтинга Бразилии с 5 до 8-го места, объясняется на фоне опасений по поводу 
структурных экономических изменений. Значительны изменения и для России под 
воздействием международных санкций и финансового кризиса. 

Благодаря высоким темпам роста рынка (в среднем на 16% в год за последние пять 
лет) на первое место по привлекательности для сетевого ритейла в 2015 г. по методике  A.T. 
Kearney вышел Китай. Как отмечается в исследовании, несмотря на общее замедление роста 
китайской экономики, розничный рынок этой страны развивается достаточно динамично. 
Инвестиционная привлекательность Китая обусловлена также следующими факторами: 

– большим населением и растущими доходами среднего класса; 
– ростом розничной торговли; 
– поведением китайских потребителей, копирующих западную модель, которые более 

активно делают покупки за пределами традиционных универмагов – в гипермаркетах, 
специализированных фирменных магазинах и бутиках, в интернет-магазинах и 
дискаунтерах; 

– агрессивными стратегиями глобальных игроков, выходящих на рынок Китая. 
Многие ритейлеры оптимизируют свои сети в Китае, закрывая одни магазины и 

открывая другие с целью повышения прибыльности. Страна привлекательна и для 
международных брендов. Например, Apple планирует в ближайшие годы нарастить свое 
присутствие в стране с 15 до 40 магазинов, одежные ритейлеры в 2014 г. открыли в стране в 
общей сложности 264 магазина. Ожидается, что по обороту розничной торговли Китай 
обгонит США к 2018 г., к 2022 г. объем китайского рынка достигнет 8 трлн. долл.  

Бразилия по Global Retail Development Index располагается на 8-м месте. Сильные 
стороны Бразилии – динамично развивающаяся экономика, высокий уровень потребления, 
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значительное число городского населения, снизившиеся политический и финансовый риски. 
В 2015 г. в рейтинге A.T. Kearney по сравнению с прошлым годом повышаются 

позиции Индии, что объясняется экономической стабильностью в стране и регулирующими 
реформами, нацеленными на улучшение среды для ведения бизнеса, хотя ограничения для 
ПИИ на мультифирменную розничную продажу все еще остаются. Основным катализатором 
роста современного ритейла в Индии аналитики считают формирование значительной 
прослойки среднего класса, а также растущую вестернизацию ее культуры. 

ЮАР в рейтинг A.T. Kearney не попала. Вместе с тем в отчете компании Deloitte 
исследования мирового сектора розничной торговли за 2015 г. [6] в число 250 крупнейших 
ритейлеров мира вошли 5 игроков из ЮАР: «Shoprite Holdings Ltd.» – 107 место, «Steinhoff 
International Holdings Ltd.» – 128, «Pick n Pay Stores Limited» – 148, «The SPAR Group 
Limited» – 174, «Woolworths Holdings Limited» – 239 место. Эксперты и аналитики рынка 
рассматривают страны Африки как достаточно перспективные, хотя и сложные, рынки для 
развития сетевого ритейла. Прогнозируется, что активная экспансия африканских стран 
начнется к 2040 г. На сегодняшний день в целом можно утверждать то, что Африка сделала 
первый шаг в стадии развития ритейла. Так, в 30 наиболее привлекательных для сетевой 
торговли стран попали 3 африканские экономики – Ботсвана, Нигерия и Ангола. В последние 
несколько лет ЮАР все больше привлекает иностранных инвесторов. Так, по данным 
Всемирного банка в 2013 г. чистый приток прямых иностранных инвестиций в ЮАР 
составил более 8 млрд долл., что почти в два раза больше показателя в 2012 г. Важным 
фактором инвестиционной привлекательности ЮАР являются и сравнительно 
благоприятные условия ведения бизнеса. В 2013 г. страна занимала 37 место в мировом 
рейтинге легкости ведения бизнеса, в 2014 г. спустилась на 43-е, но по-прежнему обгоняет 
по этому показателю Турцию, Италию, Грецию и Россию [7]. 

Наиболее противоречивое положение в исследовании A.T. Kearney занимает Россия. 
Страна  в 2015 г. заняла 21-е место. Отметим, что в 2014 г. Россия совершила самый большой 
скачок среди стран-участниц рейтинга – на 11 строчек – до 12-го места, так как ее потенциал 
для развития международных торговых сетей перевесил страновые риски. Аналитики A.T. 
Kearney отмечают, что Россия остается высокорискованным, но при этом достаточно 
перспективным рынком для инвестиций в розничную торговлю и является одной из стран 
GRDI с самым волатильным рейтингом: в 2010 г. она была второй по привлекательности 
среди стран, наиболее перспективных для инвестиций в розничную торговлю, а в 2012 г. 
опустилась на 26-е место. Экономические проблемы и политические риски российской 
экономики (в числе которых рекордно низкие цены на нефть, девальвация рубля, рост 
инфляции, отток капитала, замедление темпов экономического роста) стали ключевой 
проблемой для международных брендов, которые в значительной степени зависят от продаж 
в России.  

Ожидается, что неопределенность, вызванная взаимными торгово-политическими 
санкциями на фоне украинского кризиса, приведет к замедлению инвестиций в 
среднесрочной перспективе, но пока спрос на потребительские товары и покупательная 
способность в целом сохраняются на сравнительно высоком уровне. Вместе с тем 
необходимо учитывать отдельные отраслевые проблемы, возникшие на фоне проблем 
отечественной экономики.  

Так, с конца августа 2014 г. наибольшие проблемы испытали на себе 
продовольственные ритейлеры из стран (ЕС, США, Австралии, Канады), попавших под 
продуктовое эмбарго России в ответ на торгово-экономические санкции развитых стран. Не 
лучшая ситуация наблюдается и у ритейлеров рынка одежды, прежде всего из-за роста 
инфляции и падения покупательной способности россиян. Такие известные сетевые бренды 
как Esprit, OVS и River Island закрыли более чем 60 магазинов из-за ухудшающихся 
экономических условий. Голландский бренд одежды Mexx объявил о банкротстве в конце 
2014 г. Zara также закрыла свои ключевые магазины в России. Adidas объявил о закрытии 
200 фирменных магазинов в марте 2015 г., тем самым изменив заявленные в 2014 г. 
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стратегические планы по открытию 150 новых магазинов в России. 
Кроме политических рисков, иностранные инвесторы сталкиваются и с такими 

традиционными российскими проблемами как: нехватка современной недвижимости; 
высокие административные риски при строительстве новых торговых центров; сложности 
поиска земли; проблемы с коммуникациями. Согласно исследованию Центра 
конъюнктурных исследований (ЦКИ) ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по мониторингу делового климата 
в розничной торговле, к факторам, ограничивающим деятельность организаций розничной 
торговли в России относится, прежде всего, «недостаточный платежеспособный спрос». Его 
влияние, как максимально затрудняющее торговый процесс, отмечали 52% респондентов. 
Причем в большей степени данное ограничение касалось непродуктовой розницы, о чем 
сообщили 57% руководителей. На «высокий уровень налогов» указали 49% 
предпринимателей, 32% респондентов указывали на проблему нехватки в их фирмах 
собственных финансовых средств, а 22% были недовольны высокими процентными 
ставками за кредиты [5].  

Несмотря на перечисленные проблемы и политические риски, Россия с 6-м по 
величине размером ВВП в мире и огромным рынком остается достаточно привлекательной 
страной для глобальных сетевых компаний, в центре внимания которых остается стремление 
к экспансии. В 2015 г. ритейлеры продолжат инвестировать в свои сетевые магазины. Хотя 
как новые, так и существующие игроки на отечественном рынке стремятся использовать 
сложившиеся условия и добиваются максимально комфортных коммерческих условий [4]. С 
2014 года международные ритейлеры также рассматривают российские региональные рынки 
в качестве первых площадок для выхода. В целом компании усиливают свои долгосрочные 
стратегии. Так, например, Лента, сеть гипермаркетов в сегменте low-cost и шестой по 
величине продуктовый ритейлер в России, объявила о планах открыть 25 гипермаркетов и до 
15 супермаркетов, и заработала 225 млн. долл. США на расширении. Люксовый бренд Gucci 
недавно открыл два новых магазина в престижных районах Москвы.  

Подводя итог рассмотренным условиям, предпосылкам и ограничениям развития 
сетевого ритейла в странах БРИКС, можем сделать вывод о том, что страны данной группы 
характеризуются различной окружающей средой для развития торговых сетей, а также 
определенными региональными и страновыми проблемами. По мере того как страны БРИКС 
все активнее включаются в мировую экономику, рынок этих государств трансформируется в 
сторону расширения присутствия на нем сетевых ритейлеров, как местных, так и 
международных. В настоящее время среди стран БРИКС наиболее привлекательным рынком 
для сетевого ритейла является Китай, привлекающих инвесторов наиболее динамичными 
темпами роста и одним из самых больших розничных рынков в мире. Несмотря на довольно 
напряженную геополитическую и экономическую ситуацию, российский рынок по-
прежнему характеризуется хорошей долгосрочной привлекательностью для развития новых 
международных сетей, хотя он и уступает Бразилии и Индии. ЮАР, как и в целом страны 
Африки, рассматриваются глобальными сетевыми компаниями как страны будущего 
«расцвета» ритейла и активной экспансии глобальных игроков в данный регион.  
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В статье рассматриваются особенности взаимодействия личности, общества и экономики в 
условиях новой экономической реальности. Варианты будущего развития определяются противоречивым 
взаимодействием этих процессов, оказывающих существенное влияние на человеческое существование. 
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 During last decades we observe the increase of human factor influence on all the socio-
economic processes, which actualizes constant interest to the further research in the field of human 
potential and its interaction with society and economy.  

 By the beginning of the 21st century humankind entered distinctly new era of its existence. 
It is the first time since its appearance as an intelligent being that an individual has become a force 
strong enough to change the evolution of the planetary socio-natural Universe [1].  

 The interaction between an individual and the economy and the society is a complicated and 
historically determined process. Because of different economic, social and politic reasons this 
interaction might be either positive or destructive. On one hand, an individual, getting into gear with 
mighty technical means, conquers oceanic depths and space expanses, improves the conditions and 
quality of human life. On the other hand, human activity starts to be a reason of technological 
disasters, wars and different conflicts. 

 The scholars of many directions aim to find the answer to the question about the genuine 
human nature in order to work out the most harmonic variant of the interaction between people, 
society and economy. 

 Strictly scientific research of a human being began in the second half of the 19th century. 
The creation of the theory of the living nature by Charles Darwin was the logical impulse to this 
tendency. Remarkably, Darwin thought the natural selection to be the factor of development of both 
morphofunctional characteristics as well as intellectual and mental features.  

 The main methodological scientific achievement in the end of 20th century according to the 
problem of human development is recognition of necessity of harmonic combination of natural 
processes, traditionally considered as incompatible and incommensurable. We talk about continuity 
and emergence (lat. Emergo-appearing suddenly, springing up) [2].  

 As for continuity, as the ruling principle of the scientific research of our time, it should be 
noted that it means that there is continuity of cause-effect relationships and interactions in the 
world, absence of breaks in it, and therefore the continuity of causal explanations of phenomena 
from simple to complex systems (for example, from primary quark-gluon plasma, in the form of 
which the world existed immediately after the Big Bang, to the formation of stellar and planetary 
substance).  
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 The principle of emergence means the recognition of the novelty in the world, arising due to 
the action of the intrinsic natural mechanisms of evolution. In relation to the origin of mankind, this 
means not only the recognition of justice of Darwinian mechanisms of adaptive evolution, but also 
the recognition of the occurrence of the person as a fact of genuine emergence.  

 This methodological approach not only brought us closer to understanding of the origin of a 
man and our adaptive abilities, but at the same time brought to life a new discussion on the problem 
of the culture corridor, of human capabilities, the relationship between biology and culture. The 
main result of the discussion, which took place in the 20th century, was, according to V. 
Borzenkov, the return of the concepts of human nature as a set of properties and behavior models, 
that are typical for the human species, developed by natural selection in the process of adaptive 
evolution and fixed at the genetic level [2, р. 12-13].  

Taking note of the foundation of human nature and linking it largely with the ability to learn 
and adapt to the world around us, we should pay attention to the following fact. In ancient times, the 
complication was going very slowly, allowing the adaptation to be slow. But this is not always the 
case. Nowadays the complexity inevitably comes to a certain threshold value. This required 
advanced development of the ability to overcome the difficulty. Complexity is not only the problem 
of the knowledge about the subject but also of the existence of mankind through the development of 
the ability of the individual to solve increasingly complicating problems [3, р. 137].  

Complication goes through the human interaction with the society and the economy as well. 
A single person cannot provide the conditions for the unlimited development of human society and 
the economy, prevent the threat of global environmental catastrophe, significantly improve social 
conditions and cohesion. In his Nobel lecture, entitled "The maximum principle in economic 
analysis", P. Samuelson refers to the judgment of J. Shumpeter that the human brain was influenced 
by the need to solve economic problems. 

 The fact that in the process of survival of the human beings our brain has been adapted 
during evolution to maximizing solution is not in doubt. But the point of view, reducing that 
solutions only to economic ones, is rather doubtful. Economic necessity was very important for our 
ancestors, but it was not the only necessity; the need for safety, protection from the cold and other 
needs were also very important. 

Jack and Linda Palmer in their book "Evolutionary psychology: note: "The human mind has 
been adapted by natural selection to purposeful behavior. Our psychology is so well suited to 
achieving the result we want, that we naturally see the goal and purpose where they do not exist in 
reality. Our targeted management of mental constructs allows us to come up with a large number of 
solutions to any problem ... This quality gives our mind undoubted advantage over other forms of 
life" [4, р. 76]. 

Human nature is a complex issue, because it is not rooted exclusively in man's relationship 
with the outside world, likewise it is not reducible to the deep subjective perceptions. This is a 
special socio-cultural reality, which is characterized by the interpenetration and the reunification of 
the outer and inner worlds, embracing the whole universe, constituting substantial-semantic context 
of human existence. 

The essence of a human is very volatile. Turning to its opposite, it demonstrates the ability 
to both self-expansion, and self-reducing and clotting. Thus, in human history, spiritually-practical 
existence creates both a person's predisposition to climb to higher levels of development and the 
dramatic fall . The essence of a man discovers itself not just in its vitality, sociality and spirituality, 
but in the contradictions between them. According to Hegel, "contradiction .... is the root of all 
movement and vitality; a contradiction is the only reason of move, motivation and activity; 
contradiction should not be considered as abnormality, occurring only occasionally: it is ... the 
principle of ay self-motion, only depicting contradiction" [5, р. 65-66].  

A human being is at a time in a jointly-divided state of vital, social and spiritual state, and it 
is the unity and completeness of each of them that consists the ultimate happiness of human 
existence. An individual does not fit in any of its incarnations. The essence of human nature lies in 
the three types of contradictions which are formed between them: 
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- between vitality and sociality; 
- between sociality and spirituality; 
- between vitality and spirituality. 
Thus, a person as a complex bio-socio-spiritual is in a constant state of voltage and 

resolution of these contradictions on the way toward the ideal harmony and completeness of the 
implementation of all its beginnings. 

The condition of true human civilized existence is nothing but the manifestation and 
resolution of conflicts in the diversity of its manifestations. Vitality is a natural and necessary part 
of human nature, the importance of which cannot be belittled or ignored, as well as it should not be 
allowed to play the main role in human nature. If vitality is supreme and if it dominates, the person 
goes on the downlink of its development, being dominated by destructive elements, for example, a 
consumer society, which turns a man into a consumer to the detriment of its social potential and 
spirituality.  

The methods of resolving contradictions between vitality and sociality are different in 
different situations. But it is important to achieve the increase of ultimate measure of civilization of 
human existence and social life, in which we are immersed. 

Social and spiritual principles of a man are also in a state of contradiction. The first one 
involves the subordination of human norms to social structures, like the group, the party, the staff, 
the state, while the spiritual values are subordinated to universal ideals. Destructive social 
organizations can suppress the spiritual impulses, ideals and moral principles through the 
establishment of certain regime. 

The contradiction between vitality and spirituality can also be named among essential 
contradictions. In spite of the great similarity the vitality of a man is still different from the animal 
vitality. If the latter is firmly set by its nature and accordingly there are rigid program instincts for 
animals; people, in contrast, are in the permanent process of overcoming boundaries and limits set 
in front of them. Instincts for a man are just a starting point of aspirations, which are characterized 
by constant dissatisfaction, cognitive reflex and thirst for novelty. 

Human existence is always lying in a space between a fall down to the animal state and soar 
spiritual elevation. Various forms of spiritual life, like religion, philosophy, law, morality, which 
form the Culture, keep the person from continually impending collapse into the abyss. Emergence is 
genuine novelty manifested in a man, in himself and in his main child, which is culture. Culture is a 
multi-faceted structure of methods and mechanisms by which the essential contradictions between 
vitality and sociality, sociality and spirituality, vitality and spirituality are resolved.  

It is the most appropriate form of resolution of these contradictions, developing and 
improving the spiritual and practical forms, through the human being itself and at the same time 
through the human self-elevation through these forms. In other words, we can say that creating 
culture, creating material and spiritual values, people at the same time create and perfect themselves 
by directing the contradictions, arising in this process, in a constructive direction, offering collisions 
between vitality, sociality and spirituality unfold not antagonistic (destructive), but the agonistic 
scenarios. 

Carrying out spiritual values, an individual comes into the fight with its own imperfection, 
the destructive influence of the social environment and seeks to rise above its vital principle. 
Resolution of these contradictions lies in the sphere of building harmonious relationships between a 
man, society and the economy. Today an individual is capable of initiating the development of 
various projects aimed at harmonious human development, directing its efforts on such 
transformations of socio-natural being, which will provide co-evolution of socio-natural Universe. 
One of these projects can be considered the concept of quality of life and its implementation in the 
developed world. Achievement of its effective implementation in business practice requires the 
reassigning of human personal potential and capacity of the economy to the goal of improving the 
quality of life. 

The quality of human life includes two aspects: its spiritual character and the ability to know 
and to act. The former consists of ideals: values, moral consciousness and crea-tivity. The latter 
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consists in knowing ways and means of shaping nature (e.g. using tools), and the capacity to 
organize and administer socio-economic development. These are intrinsically interrelated. Spiritual 
qualities plays a normative role in guiding knowledge and action. For example, science and 
technology are fundamental to the abilities to know and act. It is imperative that science and 
technology be guided by even the most advanced science and technology may fail to do so achieve 
this. At the same time, given today’s advanced science and technology the spiritual quality of life 
depends upon the quality of one’s ability to know and act, without which any advanced ideal and 
creativity would be rendered useless. The human person is an organic unity of spiritual qualities 
with knowledge and action.  

The developmental level of the productive social force usually is taken as the measure of 
social progress. Certainly, this is correct, but, it is neither the sole criterion nor an integral scale of 
social progress. Economic indicators such as GDP – be it nominal or adjusted for purchasing power 
(PPP) – are increasingly recognized as excessively narrow indicators of overall wellbeing. The 
Human Development Index (HDI) of the United Nations, launched in 1990, is meant to address this 
deficit. It represents a composite measure based on GDP, life expectancy, and education 
(determined by adult literacy and school enrollment ratios). These criteria tend to be fairly closely 
associated – in that rich counties also tend to enjoy high levels of life expectancy and education – 
but do not fully match up. Significant divergences between economic output and human 
development rankings are particularly interesting because they highlight the limits of purely 
economic measurements. 
Such divergences are captured by subtracting HDI rank from GDP rank. In some cases, a country’s 
HDI score greatly exceeds its GDP ranking, for example in Cuba (+44 ranks), Myanmar (+29), and 
Albania (+23). In others it is the other way around, most notably in oil-rich developing countries 
such as Equatorial Guinea whose GDP rank vastly exceeds its HDI score (-90 ranks, in a sample of 
182 countries) and more generally many Middle Eastern countries. In addition, the statistical tables 
of the annual Human Development Report (HDR) cover a variety of variables that tend to be 
correlated with overall development, such as poverty levels, access to clean water, unemployment, 
gender equality in income and political participation, urbanization, fertility, income inequality, 
economic growth, public spending on health and education, and educational attainment levels. 
Previous editions also considered other factors such as energy use, deforestation, calorie supply, 
political participation, crime rates, personal distress, and human rights. Coefficients of income 
inequality (Ginis) vary widely: the highest (i.e. most unequal) ones are found in southern Africa 
(Namibia and Botswana) followed by numerous Latin American countries, whereas low rates can 
be observed both at the very top (Scandinavia) and near the bottom of the global scale (Ethiopia) [8, 
р. 2].  

Alternative metrics focus on Gross National Happiness, a concept indebted to Bhutan’s 
effort to measure “happiness” rather than GDP. There are several dimensions to national happiness: 
psychological wellbeing, health, use of time, community vitality, education, culture, environment, 
governance, and standard of living. The main goal of this ranking system is to go beyond economic 
development by considering quality of life and preservation of the environment. “National 
happiness” is not to be confused with more narrowly conceived ratings of subjective wellbeing in 
different countries based on self-reported happiness and life satisfaction, which are not very closely 
correlated with economic indicators.  
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В статье рассмотрена двоякая природа духовного производства как самоценности, преобразующей 
духовный мир человека и всю духовную структуру общества, и как системы обслуживающей материальное 
производство.  Наряду с этим антидуховное производство со своими внутренними закономерностями не 
отделяется от духовного, а взаимодействует с ним, порождая новые противоречия и превращенные формы. 
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The article describes the dual nature of spiritual production as a value in itself, transforming the spiritual 
world and all the spiritual fabric of society, and how the system serving material production. In addition, the anti- 
spiritual production with its internal laws can not be separated from the spiritual, and interacts with it, giving rise to 
new contradictions and converted forms. Anti-spiritual production is a source of social and economic exclusion. 
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Для исследования превращенных форм духовного производства необходимо 
определиться с содержанием этой категории, исследовать как социально-экономические 
условия и противоречия эти формы порождающие, так и противоречия, возникающие 
вследствие функционирования этих форм в общественном воспроизводстве. 

Тема исследования превращенных форм духовного производства не нова, еще 
К.Маркс, исследуя классический капитализм, писал: «Отныне дело шло уже не том, 
правильна или неправильна та или иная теория, а о том, полезна ли она для капитала или 
вредна, удобна или неудобна, согласуется с полицейскими соображениями или нет. 
Бескорыстное исследование уступает место сражениям наемных писак, беспристрастные 
научные изыскания заменяются предвзятой, угодливой апологетикой» [1, c. 17]. 

Еще до этого существовала культура рефлексивная, которая аккумулировала 
результаты подлинного духовного производства, и являлась средой развития духовного 
производства, и антикультура, как вместилище продуктов антидуховного производства. 
Рефлексивная культура в единстве с духовным производством, формируя единую духовную 
структуру общества, развивала духовную сферу человека. Антикультура как среда и 
вместилище продуктов превращенных форм духовного производства вместе с антидуховным 
производством способствовала деградации духовной сферы человека, осуществляя 
расчеловечивание, биологическое, социальное и духовное. Противоречия, которые 
возникают вследствие взаимодействия или одновременного функционирования и 
подлинного духовного производства и его превращенных форм в свою очередь должны 
рассматриваться в связи с двумя тенденциями духовного производства. Первая, проистекая 
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из самой природы человека, с его рефлексивными установками, духовными потребностями, 
творческой избыточностью. С другой стороны, духовное производство зависит от 
производства материального, которое в свою очередь стремится не только использовать 
результаты духовного производства, инкорпорировать их, но и заказывать, контролировать 
эти результаты. В целом, будучи системной частью общественного воспроизводства, 
духовное производство имеет дело со всеми социально-экономическими противоречиями 
системы, но проявляющимися несколько иначе, чем в материальном производстве, 
поскольку они преломляются через специфику духовного производства. Сложность двоякой 
природы духовного производства – как самоценности, преобразующей духовный мир 
человека и всю духовную структуру общества и как системы обслуживающей материальное 
производство усиливается еще и тем, что антидуховное производство со своими уже 
внутренними закономерностями не отделяется от духовного, а взаимодействует с ним, 
порождая еще новые противоречия. Если продукты духовного производства, удовлетворяя, 
формируют и развивают духовные потребности человека и общества, то превращенные 
формы духовного производства обслуживают инфернальную духовность, культивируя 
низменные, разрушительные потребности. Здесь необходимо отметить, что продукт 
духовного производства (как и антидуховного), удовлетворяя, формирует потребность, и 
процесс этот единый, слитый зачастую в едином акте, имеет восходящую тенденцию и более 
мощную инерцию, чем процесс удовлетворения потребностей физиологических, например, с 
помощью продуктов материального производства. Съеденное для удовлетворения легкого 
голода яблоко, не приводит к необходимости, есть яблоки все больше и больше. Даже если 
физиологическая потребность в пище извращена под влиянием случайных или 
целенаправленных социально-экономических явлений и процессов, эта потребность в еде 
процессирует в значительно меньших пределах, чем потребности нематериальные. Здесь, 
правда, необходимо отметить, что извращенная потребность в еде – порождение во многом 
превращенных форм духовного производства. 

Если у человека, например, сформировалась потребность много читать классическую 
художественную литературу, то по мере удовлетворения этой потребности она возрастает в 
отличии от неизвращенных физиологических. Аналогичное, но инфернальное воздействие 
оказывают продукты антидуховного производства, порождая, формируя, обслуживая и 
усиливая расчеловечивающие потребности. Например, зависимый от компьютерных игр 
человек может проводить за компьютером не только свободное время, но и рабочее время и 
даже физиологически необходимое для сна, еды и т.д. Более того, потребности находятся во 
взаимодействии, способны вытеснять и замещать одна другую, имея, конечно, определенные 
пределы вытеснения и замещения. Хотя синтетический наркотик, например, вызывающий 
быстрое и необратимое привыкание, как продукт антидуховного производства, приводит к 
тому, что потребность в нем вытесняет все потребности - первичные, материальные, 
социальные и духовные. Т.е. можно сделать вывод, что продукты превращенных форм 
духовного производства оказывают биорасчеловечивающее и/или социорасчеловечивающее 
воздействие и влияют на формирование и разрастание антидуховных антисоциальных 
потребностей, а также извращенных и превращенных потребностей материальных – 
физиологических и социально-материальных. Примером антидуховных, антисоциальных 
потребностей являются потребности в садистских удовольствиях, агрессивных действиях, 
хулиганстве, а на макроуровне – в организации терроризма, всевозможных 
интеллектуальных обездуховленных игр, в которых «пешками» выступают не только 
отдельные люди, но и целые народы и государства. Что касается извращенных 
физиологических потребностей, помимо избыточного разрушающего потребления еды (здесь 
поработали как создатели генномодифицированной продукции, фаст-фудов, содержащих 
вредные синтетические добавки, рекламщики, психологи, физиологи и т.д.), кроме 
всевозможных возбудителей, допингов, наркотических веществ, потребности в которых 
активно формируются, это еще потребности, формируемые, вследствии сформированных 
предыдущих. Потребность в алкоголе, например, оформленная в алкоголизм, может 
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перерасти в общую потребность удовольствия любой ценой, и таким образом «взрастить» 
потребность в наркотиках и т.д. 

Социально-материальные потребности могут формироваться и обслуживаться как 
продуктами, созданными на стыке духовного и антидуховного производства, так и 
преимущественно продуктами антидуховного. Среди этих потребностей можно выделить 
потребность в материальных благах, утилитарная, функциональная составляющая в общей 
потребности ничтожна в сравнении с потребностью в благе как предмете престижа, 
предмете, подчеркивающем социальный статус и материальное положение. 

Л. Булавка отмечает, что «если в XIX веке индивид, покупая костюм из 
высококачественной шерсти и по высокой цене, то в этом случае потребительная и рыночная 
стоимость костюма находились в некоем соотнесении друг с другом. Это значит, что даже 
если костюм был куплен для престижного потребления, то в любом случае он имел высокую 
потребительную стоимость. Сегодня престижный костюм может быть сделан из дешевой 
ткани и сшит в Ярославской области, но если при этом он имеет престижный модный лейбл, 
то его рыночная стоимость будет высокой. В этом случае мы наблюдаем уже несоответствие 
между рыночной и потребительной стоимостью, и оно достаточно сильное. Но этот отрыв 
потребительной стоимости от рыночной стоимости восполняется затратами, связанными с 
рекламой и маркетингом, которые заняты (вос-)производством общественного 
представления о том, что именно этот лейбл имеет высокий рыночно-рейтинговый статус [2, 
с. 97]. Далее автор продолжает: «Таким образом, маркетологи и рекламщики создают 
идеальное идеального, они заняты производством общественного представления об 
общественном представлении по поводу того или иного бренда» [2, с. 97]. Когда мы говорим 
о том, что обслуживать превращенные материально-социальные потребности может продукт 
произведенный на стыке духовного и антидуховного производства, примерами таких 
продуктов мы считаем дизайнерские платья, прически, стоимостью в тысячи долларов, 
золотые унитазы и другие предметы роскоши. 

От духовного производства в случае платья – его художественная сторона, которая 
хотя и проявляется в создании информации на уровне единичного, но может быть 
одновременно новой информацией на уровне особенного - принципы кроя, построение 
линий, подбор цветов ткани и материалов, создания новых принципов дополнения и 
сочетания, и собственно быть воплощением неких универсальных представлений о красоте. 
В этом смысле это продукт, который развивает как некоторые аспекты духовности своего 
создателя, так и своего потребителя. Однако, будучи продуктом сращенным с 
обслуживанием престижного потребления, он в конечном итоге предстает как продукт 
совместной деятельности творца прекрасного и творца инфернальности или иных 
превращенных форм, содействуя усилению социального неравенства, его оправданию, что 
соответственно влечет привлечение в сферу антидуховного производства новых его 
субъектов-идеологов, организаторов вечеринок, создателей ярких, бессодержательных 
журналов и т.д. 

«Сегодняшний обыватель знает об особах королевской крови, во-первых, то, что они 
«царствуют, но не правят», во-вторых, то, что они появляются в Каннах под руку с топ-
моделями. При этом реально он чтит их несравненно более рабским и фанатическим 
образом, чем его прадеды, умиравшие за монархов на полях Вердена и под Перемышлем. 
Для тех монарх был символом божественного присутствия. Для нынешних правнуков 
«высшее общество», чью гламурную благодать они пьют со страниц таблоидов, есть само 
благо в чистом виде, прекрасная жизнь, сам факт которой оправдывает существование 
цивилизации» [3, с. 74]. В свою очередь, заражение престижным потреблением кроме 
вытеснения реальных человечных потребностей требует создания социальной лотереи, 
имитирующей вертикальную социальную мобильность, фактически пополняющей ряды 
обслуживающих элиту субъектов превращенных форм духовного производства. Социальные 
лотереи, в свою очередь, обслуживаются огромным штатом мнимых профессионалов, 
усугубляя деструктивное влияние, уводя народ от конструктивного ассоциативного 
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социального творчества и оправдывая в рамках общего идеологического проекта 
непреодолимое различие и неравенство. 

Гламуризация потребления в верхах провоцирует либо псевдогламурное 
потребительство (подделки, имитации, симулякры), либо антигламурные настроения и 
поведения, отказ от красивой одежды, подчеркнуто пренебрежительное отношение к 
соблюдению личной гигиены и т.д. В целом, можно отметить наиболее распространенные 
превращенные формы духовного производства: в искусстве – масскультура от примитивной 
попмузыки до криминальной порнопродукции, в изобретательстве эти формы практически 
отсутствуют, т.к. чтобы техническое устройство работало, необходимо реальное знание 
технических принципов, более того, практика, как критерий истины, в отличие от 
социальных наук, здесь срабатывает мгновенно. Скорее, можно говорить о новом 
дизайнерском оформлении старых технических решений, или о направленности 
изобретательства на все более мелкие и мелочные проблемы. В области социального 
творчества значительное место занимает такая превращенная форма, как терроризм, ллудизм 
и вандализм всех видов, интернет-общение, имитирующее реальные личностные и 
социальные связи, общественные объединения и выступления подчиненные антисоциальным 
целям, противоположным провозглашенным, все виды социальной активности, которые 
переворачивают представление общества о нормальном и девиантном поведении. 
Необходимо отметить, что все эти виды превращенных форм социального творчества, от 
фашистских организаций, до цветных революций всегда имеют глобальное управление, 
даже, когда на низовом уровне в них включаются адепты по убеждениям. Идеология, если 
включать ее в формы духовного производства, в превращенных вариантах имеет 
расчеловечивающий, противоположный сущностным человеческим ценностям характер. В 
современных условиях идеология потребительства эгоизма и индивидуализма, как самая 
распространенная выполняет роль очень серьезного информационного оружия. Сходная роль 
превращенных форм религии, которые могут проявляться как внутренний элемент религии, 
основанной на фундаментальном вероучении, откровении, возникающий в силу 
огосударствления религии, приспособлению ее к интересам господствующих классов, и как 
самостоятельная форма рсчеловечивающих сект, деятельность Гуру которых направлена на 
извлечение личной выгоды от биологического, социального и духовного расчеловечивания. 
Окончание эпохи Модерна и переход к постиндустриальному типу развития, оформленного в 
значительной мере Постмодерном, актуализирует когнитивные, аксеологические и 
онтологические проблемы, а также проблему определения ценностей научного знания и 
ставит вопрос о его социальных критериях. Стремительный рост объёма информации 
накапливаемой человечеством, сопровождается катастрофическим падением общего уровня 
культуры и образованности населения в странах управляемой деградации, фрагментации и 
не целостности образования, несмотря на рост его абсолютных показателей в странах 
постиндустриального ядра. Фундаментальные, и значительное количество прикладных 
достижений в области биологии, физики, химии происходят на фоне кризиса в области 
гуманитарных и общественных наук. В социуме с формальным равенством в доступе к 
знаниям, достижениям науки и культуры формируется противоречие между ростом 
информационного присвоения элитарных и отдельных социальных групп, и ростом 
информационного отчуждения остальных, вынужденных потреблять знаниеотчуждающую 
информацию, произведенную интеллектуальной элитой.  

Превращенные формы духовного производства являются самовоспроизводящейся 
системой, одновременно воспроизводящей и углубляющей противоречивое состояние 
социально-экономической системы. Превращенные формы духовного производства 
закрепляют систему социально-экономических отчуждений, как в духовном, так и в 
материальном производстве, опять-таки делая систему этих отчуждений расширенно 
воспроизводящейся. Взаимодействие превращенной и непревращенной форм духовного 
производства носит характер диалектического противоречия, которое чаще разрешается 
вытеснением духовного производства антидуховным. Продукт, произведенный во 
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взаимодействии духовного и антидуховного производств, может создаваться антидуховным, 
но при предоставлении средств и условий духовным производством, а может быть 
одновременно продуктом двух форм духовного производства – превращенной и свободной. 
Обслуживание и формирование антидуховных потребностей - двуединый процесс, 
осуществляемый в системе и посредством превращенных форм. Таким образом, 
превращенная форма духовного производства является инертно самовоспроизводящейся 
системой, в которой духовное производство приходит к самоотрицанию и вступает в 
противоречие со свободными формами духовного производства. В результате этого 
взаимодействия формируются специфические продукты – оказывающие деструктивное или 
амбивалентное влияние на общественное воспроизводство. В процессе глобализации в 
форме глобального империализма, превращенные формы воспроизводятся особенно активно, 
порождая «спонтанную деятельность» как превращенную форму творческого труда, 
хаотичную неалгорннитмизированную деятельность субъекта превращенной формы 
духовного производства, продукт которой не содержит новой информации на уровне 
особенного, всеобщего или универсального, вменяется обществу в качестве общественной 
ценности. 
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В статье проанализированы позитивные и негативные эффекты распространения нестандартных 
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The article analyzes the positive and negative effects of the spread of non-standard forms of employment. The 
necessity of state regulation of precarious work to ensure effective development and minimize the negative impacts and 
risks of the introduction of new forms of employment. The complex of measures of state regulation of precarious work. 
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В результате структурных изменений в мировой экономике, происходящих под 
воздействием глобализации, технического прогресса, революции в компьютерных и 
информационных технологиях, значительно снизилась доля крупной промышленности, 
предъявляющей основной спрос на стандартную занятость. В то же время, быстро растущая 
сфера услуг предъявляет спрос на работников, которые могли бы успешно 
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приспосабливаться к гибким рабочим режимам, быть мобильными, способными работать в 
часто меняющихся и нестандартных ситуациях. 

Это приводит к формированию нового типа социально-трудовых отношений, который 
характеризуется их расщеплением, к качественным изменениям профессионально-
квалифицированной структуры рабочей силы и изменению многих параметров рынка труда. 
Все вышеперечисленное актуализирует задачи эффективного регулирования рынка труда и 
социально-трудовых отношений, а также формирования полноценного социального 
партнерства между государством, предпринимателями и работниками в сфере труда и 
занятости, особенно в сегменте нестандартной занятости.  

Нестандартная занятость является социальным процессом, отражающим состояние 
общества и экономики на определенном этапе развития. Степень сформированности и 
эффективности функционирования института нестандартной занятости определяет 
современное состояние социально-трудовой сферы и качество управления в ней. 

В соответствии с определением Международной организации труда (МОТ), под 
стандартной занятостью понимается полная занятость на условиях бессрочного трудового 
договора с одним работодателем, которая предусматривает защиту от необоснованного 
увольнения [1, с. 2]. Если стандартная занятость характеризуется осуществлением трудовой 
деятельности на основе бессрочного трудового договора с одним работодателем в 
определенном производственном помещении под руководством работодателя или 
назначенного им менеджера со стандартной нагрузкой в течение дня, недели, года; то 
нестандартная или нетипичная занятость характеризуется отсутствием какой-либо из этих 
характеристик. 

В последнее время, широкое распространение получают такие нестандартные или 
гибкие формы занятости как: частичная, временная, вторичная занятость, работа на дому, 
которые, несмотря на присущие им неопределенность и неустойчивость, постепенно 
вытесняют с рынка труда стандартную занятость. 

Гибкие формы занятости характеризуются наличием серьезных негативных эффектов, 
воздействующих как на непосредственных участников нестандартных социально-трудовых 
отношений, так и на социально-трудовую сферу в целом. Однако, помимо негативных 
последствий, новые формы занятости являются носителями большого положительного 
потенциала, использование которого может внести ощутимый вклад в формирование 
эффективной системы занятости. 

Это подчеркивает необходимость пристального внимания к управлению 
нестандартной занятостью не только в целях минимизации ее негативного воздействия, но и 
в целях использования ее положительного потенциала. На сегодня существует отчетливая 
тенденция к расширению нестандартных форм занятости и сфер их применения, а значит, 
управление нестандартной занятостью становится важной составляющей социальной 
политики государства. Остановимся более подробно на отрицательном и положительном 
воздействии нестандартных форм занятости на субъектов социально-трудовых отношений и 
рынок труда в целом. 

К негативным характеристикам нестандартной занятости следует в первую очередь 
отнести ее нестабильность, рискованность, что позволило исследователям ввести понятие 
прекаризация. Категория «прекаризация занятости» отражает неустойчивость, 
нестабильность, рискованность, отсутствие гарантий, в общем плане - потерю социальной 
защищенности и рост эксклюзии. Исследователи [2-7] в определении данного феномена 
подчеркивают недобровольный характер трансформации отношений занятости в данном 
случае и многообразие форм проявления данного явления. К таким принудительным формам 
можно отнести принудительную неполную занятость в официальной экономике; «замену» 
бессрочных или долгосрочных трудовых контрактов на срочные трудовые или гражданско-
правовые договоры; найм работников через частные агентства с нарушением их трудовых и 
социальных прав; перевод трудовых отношений в неформальные формы и др. 
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Зачастую нестандартная занятость приводит к расщеплению трудовых отношений, 
что также является негативным фактором воздействия на состояние социально-трудовой 
сферы в целом. Расщепленные трудовые отношения - это трудовые отношения с участием 
трех сторон с неустойчивым распределением прав и обязанностей. Расщепленные трудовые 
отношения формируются там, где используется заемный труд. Заемный труд является одной 
из форм неустойчивой занятости, масштабы применения которой расширяются в последнее 
время во всем мире. Использование привлеченного (заемного) труда осуществляется, как 
правило, в рамках аутсорсинга, аутстаффинга и лизинга персонала. 

Опыт применения лизинга персонала в разных странах показывает, что работники и 
государство в целом проигрывают от внедрения таких форм занятости. На одном из 
последних трехсторонних форумов Международной Организации Труда представители 
профсоюзов, правительств и частных агентств занятости в очередной раз не смогли достичь 
консенсуса в оценке воздействия заемного труда на социально-трудовые отношения, что 
лишний раз подчеркнуло несовместимость понятий достойный труд и заемный труд в его 
современной интерпретации [8]. 

Применение нестандартных форм занятости оказывает непосредственное влияние на 
постоянную и прямую занятость, а также условия, в которых трудятся работники. Это 
сопряжено с формированием ряда существенных рисков как непосредственно для 
работников, так и для сторон социального диалога (профсоюзы, работодатели, государство) 
и общества в целом. 

Работники, занятые на условиях нестандартной занятости, сталкиваются с такими 
проблемами, как отсутствие стабильного рабочего места, постоянная угроза безработицы 
или неполной занятости; ухудшение основных условий занятости, оплаты и охраны труда; 
повышенный риск для здоровья и безопасности на рабочем месте; потеря коллективных 
трудовых прав, таких как право на вступление в профсоюз и ведение коллективных 
переговоров; утрата гарантий в сфере пенсионного обеспечения, других социальных льгот, 
гарантий и компенсаций, в том числе в связи с потерей отраслевой принадлежности; потеря 
права на получение страхового возмещения рисков в системе общеобязательного 
государственного социального страхования (пособие по безработице, выплаты по временной 
нетрудоспособности, в связи с несчастным случаем на производстве) [1, с. 10]. 

Для профсоюзов распространение нестандартных форм занятости сопровождается 
возникновением структурных и институциональных проблем, связанных с расширением 
занятости в секторах, традиционно не охваченных профсоюзами, таких как уменьшение 
численности членов профсоюза, разрушение его организационной структуры, усложнение 
коллективно-договорной работы и защиты работников, а также использование 
работодателем нестандартно занятых работников-штрейкбрехеров в случае проведения 
забастовки или других коллективных действий [1, с. 10-11]. 

Для государства нестандартная занятость несет угрозы недополучения налогов, 
увеличения социальной дифференциации, расширения зоны неопределенности и рисков 
социально-трудовой сферы, препятствует поддержанию социальной стабильности и 
благополучия. Несмотря на то, что наибольшие угрозы и риски нестандартная занятость 
несет именно наемным работникам, ее негативные последствия могут ощутить на себе и 
предприятия. Гибкие формы занятости усложняют систему менеджмента персонала, 
особенно затруднены управление и контроль за дистанционными работниками. Также 
высоки риски нарушения сроков и качества выполняемых работ. 

Однако именно работодатели в наибольшей степени заинтересованы в расширении 
применения нестандартных форм занятости, так как именно они получают основные выгоды 
от этого. Основным мотивом использования разнообразных нестандартных форм занятости 
является экономия на издержках. Кроме того, внедрение гибких форм занятости позволяет 
сократить текучесть персонала; снизить потери времени из-за возможных опозданий 
персонала; сократить количество неявок по болезни и сверхурочных работ, в том числе и за 
счет того, что заболевший сотрудник может работать и удаленно (дома), а не заражать коллег 
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в офисе; повысить удовлетворенность сотрудников трудом и местом работы за счет 
обеспечения баланса работы и личной жизни; расширить возможность по привлечению к 
работе специалистов-пенсионеров, женщин, имеющих маленьких детей, инвалидов; 
сфокусировать внимание сотрудников в работе на достижение результата и др. 

Положительное воздействие нестандартных форм занятости может ощутить и 
государство, так как расширение новых фирм занятости позволяет сократить безработицу в 
стране, а также разрывы в доходах, тем самым обеспечив относительную социальную 
стабильность. Для работников нестандартная занятость – это способ улучшить свои 
материальные возможности. Одновременно с этим в развитии общества происходит 
постоянная смена поколений, у которых меняются ценности, жизненная позиция, 
приоритеты, в том числе и стратегии трудоустройства. 

Однако противодействовать эволюции форм занятости невозможно, т.к. тенденции к 
их распространению носят объективный характер. Тем более, что именно сектор услуг, как 
правило, генерирует нестандартные рабочие места, а его доля постоянно увеличивается. 
Гораздо эффективнее постараться использовать их положительный потенциал и 
минимизировать негативные последствия, угрозы и риски. Основная нагрузка по 
повышению эффективности использования нестандартной занятости ложится на 
государство. 

По нашему мнению, первоочередной мерой в рамках государственного регулирования 
нестандартной занятости является ее закрепление нестандартные формы занятости на 
законодательном уровне, что позволит сформировать правовое институциональное поле 
нестандартной занятости и осуществлять контроль использования ее разнообразных форм. 
«Сегодня, - как отмечают авторы доклада «Нестандартная занятость в Украине: социальные 
риски и контр-стратегии профсоюзов», - в Украине не существует официальной правовой 
позиции исполнительной власти и высших судебных инстанций по вопросу нестандартной 
занятости. Это обусловлено недостаточным качеством государственной социальной 
политики, отсутствием стратегии развития человеческого капитала и трудовых отношений, а 
также несовершенством существующей статистической базы, которая не позволяет 
адекватно измерять и анализировать масштабы распространения нестандартной занятости на 
рынке труда» [1, с. 2].  

Именно правовое закрепление основных норм и прав наемных работников на 
нестандартных рабочих местах позволит успешно сформировать социально 
ориентированную институциональную среду. Развитие нестандартных форм занятости, 
соответствующее тенденциям развития рынка труда, потребностям и интересам, как 
работников, так и предприятий, оказывает благоприятное воздействие на всю систему 
социально-трудовых отношений. Многие противоречия социально-трудовой сферы могут 
быть разрешены только путем постоянного совершенствования законодательства, 
накопления практики применения нестандартных форм занятости и использования 
прогрессивного опыта других стран. 

Особенно интересным с этой точки зрения является опыт Италии. Современная 
итальянская модель правового регулирования заемного труда вобрала в себя черты моделей 
других стран, в частности Германии и Франции. Так, в Германии контракт между агентством 
и работником заключается на неопределенный срок, а во Франции предусмотрен временный 
характер таких отношений. Италия использует компромиссное решение, объединив в своем 
законодательстве черты и французской и немецкой моделей заемного труда. В Италии, 
например, допускается заключение контракта на поставку заемного труда как на 
определенный, так и на неопределенный срок. В случае заключения договора на 
неопределенный срок действуют общие нормы трудового законодательства, а в случае 
заключения срочного контракта - специальные нормы, регулирующие временные трудовые 
отношения. Как правило, агентства практикуют заключение с работником контакта на 
определенный срок, который совпадает по продолжительности со сроком контракта, 
заключаемого с работодателем-заказчиком. Это объясняется тем, что агентству 
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экономически невыгодно заключать с работником контракт на неопределенный срок, 
поскольку в такой ситуации оно обязано выплачивать ему по закону компенсацию за 
нахождение в распоряжении агентства в те периоды, когда такой работник фактически не 
работает у одного работодателя-заказчика [9, с. 132-133]. 

Важнейшим направлением регулирования рынка труда является реформирование 
системы оплаты труда. Это изменение подходов к расчету минимального размера оплаты 
труда, приведение его в соответствие с прожиточным минимумом; регулирование 
соотношения оплаты труда стандартных и нестандартных форм занятости; обеспечение 
достойного уровня оплаты труда; преодоление дискриминации в оплате труда различных 
категорий работников, а также дискриминации по гендерным признакам и др. 

Незащищенность нестандартной занятости определяется не только отсутствием 
законодательного регулирования нетипичных форм занятости, но и отсутствием 
возможности повышения квалификации и приобщения к процессу производственного 
обучения. Важным шагом в этом направлении является приобщение дистанциированных 
работников и занятых на нестандартных видах работ к возможностям профессионального 
роста путем обеспечения равенства прав наряду с обычными работниками. 

А. Колот предлагает в практическом применении и законодательном регулировании 
нестандартных форм занятости уделять внимание оценке баланса выгод и потерь для всех 
участников социально-трудовых отношений [2, с. 95]. Преимущественным правом на 
распространение и государственную поддержку должны пользоваться именно те новые 
формы занятости, которые обладают наибольшим позитивным потенциалом.  

Еще одним эффективным механизмом регулирования социально-трудовых 
отношений нестандартной занятости является институт электронных трудовых договоров. 
Это позволяет не только легализовать взаимодействие между работником и работодателем, 
но и дает работнику возможность пользоваться всеми социальными правами [10, с. 47]. 
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The scientific work determined that the system of higher education in Ukraine is in the process of its formation, 
resulting in a regulatory legal framework documents constantly reviewed and edited in accordance with international 
best practices and standards. Since 2009 ongoing attempts to reform, often accompanied by protests from both students 
and staff of higher education institutions. Since then, the Task Force has written his own version of the bill, which has 
long acted not in Parliament.  

Specified acceptance in 2014 Bill 1187-2, which is the Law of Ukraine "On Higher Education", which 
regulates the basic organizational, financial and legal framework regulating the higher education system, launched 
favorable conditions for the improvement of cooperation between universities and business, between institution and 
public authorities. It was determined that the basis of this symbiosis is the principle of the autonomy of the university, 
as well as a direct link with the education of science and industry, contributing to the preparation of highly competitive 
graduate, which in turn will have a positive reflection of the technological and innovative development, the needs of 
society labor market and the state, etc..  

These innovations in the field of higher education that are in the autonomy of higher education; slightly altered 
levels of higher education; new Diploma Supplement European model; creation of the National Agency for Quality 
Assurance in Higher Education; fewer hours and ECTS credits and pryrivnennya academic scholarship to the 
subsistence level.  

Supplemented gradation of degrees, namely Bachelor younger; bachelor; Master; Doctor of Philosophy and 
Doctor of Science.  

Keywords: higher education, regulatory support, educational process, the credit system, the institution of 
higher education. 

 
У науковій праці визначено, що система вищої освіти України перебуває на стадії свого формування, 

внаслідок чого нормативно-законодавча база документів постійно переглядається та редагується відповідно 
до міжнародного досвіду та стандартів. Ще з 2009 р. тривають спроби її реформування, що часто 
супроводжувалися акціями протесту як з боку студентів, так і працівників вищих навчальних закладів. З того 
часу громадська робоча група написала власний варіант законопроекту, який довгий час не поступав до 
Верховної Ради. 

Зазначено про прийняття у 2014 р. законопроекту 1187-2, що є Законом України «Про вищу освіту», 
яким регламентовано основні організаційні, фінансові та правові основи регулювання системи вищої освіти, 
започатковано сприятливі умови для покращення співпраці між вищим навчальним закладом і бізнесом, між 
навчальним закладом і органами державної влади. Визначено, що в основі цього симбіозу лежить принцип 
автономії вищого навчального закладу, а також прямий зв’язок освіти з наукою та виробництвом, що сприяє 
підготовці висококваліфікованого конкурентоспроможного випускника, що у свою чергу матиме позитивний 
відбиток у технологічному та інноваційному розвитку країни, забезпечення потреб суспільства, ринку праці 
та держави тощо. 

Вказані нововведення у галузь вищої освіти, що полягають у автономії вищого навчального закладу; 
дещо змінених ступенях вищої освіти; новому додатку до диплома європейського зразка; створенні 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; зменшення кількості годин та кредиту ЄКТС 
та прирівнення академічної стипендії до прожиткового мінімуму. 

Доповнено градацію наукових ступенів, а саме: молодшим бакалавром; бакалавром; магістром; 
доктором філософії та доктором наук. 

Ключові слова: вища освіта, нормативно-правове забезпечення, освітній процес, кредитна система, 
вищий навчальний заклад. 

 

Протягом останніх років у світі, та Україні зокрема, підсилюється тенденція попиту 
здобуття вищої освіти. Це пояснюється постійним зростанням професійних вимог 
роботодавців до випускників та працівників, а також престижність наявності вищої освіти. 
Порівняно з 80-90-ми рр. ХХ ст., кількість випускників, що бажають здобути вищу освіту 
збільшилася у 1,5 рази. Незамінним також є факт, що вища освіта є певному сенсі «містком» 
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до покращення матеріального рівня життя населення. Дедалі частіше молодь вбачає у 
наявності певного рівня освіти як життєву необхідність, а не лише конституційне право. 
Доступність вищої освіти є одним із питань соціальної політики багатьох країн світу. 
Україна у сучасних умовах перебрала міжнародну тенденцію до автономності вищої школи, 
що у свою чергу повинна сприяти тісній роботі університетів з підприємствами та наукою. 

Законодавче регулювання якості вищої освіти в Україні досліджуються у працях 
таких вчених, як: С. Архипова, В. Болотов, І. Вакарчук, О. Грішнова, Р. Валєєв, В. Зайчук, В. 
Кремень [1], П. Кряжев, С. Ніколаєнко, В. Огаренко [2], Р. Шаповал. Ряд науковців 
присвятили свої роботи дослідженню окремих аспектів підвищення якості освіти. До них 
належать: Л. Громова, В. Кальней, К. Корсак, О. Свінцов-Дрогобицький [3], Н. Селезньова, І. 
Совсун [5], В. Тацій, В. Тимченко, Т. Фініков [4], С. Шишов та ін. Незважаючи на таке 
широке висвітлення проблеми науковцями та практиками, багато питань у рамках 
нормативно-правового забезпечення освітньої галузі залишається не врегульованими та не 
вивченими. 

Сьогодні в законодавстві стосовно вищої освіти прийнято велику кількість 
нормативно-правових актів, основною метою яких є забезпечення належної якості вищої 
освіти. Незважаючи на це, у сфері вищої освіти існують проблеми, які є перешкодою її 
швидкого розвитку, у тому числі, підвищення якості.  

З часу набуття Україною незалежності, основними складовими нормативної бази 
сфери вищої освіти стали, у першу чергу: Конституція України, Закони України “Про освіту” 
та “Про вищу освіту”, Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), 
Національна доктрина розвитку освіти, постанова Кабінету Міністрів України про “Порядок 
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти” та ін. 

Державна національна програма “Україна ХХІ століття”, затверджена 3 листопада 
1993 р. Постановою Кабінету Міністрів України, стала однією із перших спроб у 
загальнонаціональному масштабі стосовно перебудови освіти та підвищення її якості [8]. 
Головна мета Програми – визначення стратегії розвитку освіти в Україні на найближчі роки 
та перспективу ХХІ століття, створення системи безперервного навчання і виховання для 
досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення можливостей постійного духовного 
самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як 
найвищої цінності нації. 

Кризова ситуація, у якій опинилася галузь вітчизняної вищої освіти призвела до 
прийняття Указу Президента України “Основні напрями реформування вищої освіти в 
Україні” [9]. Нормативним актом закріплено ряд невідкладних заходів щодо стратегічних 
напрямів розвитку вищої освіти, підготовки цілої низки концепцій реформування вищої 
освіти, удосконалення мережі навчальних закладів, забезпечення якості освітянської 
діяльності та фінансового забезпечення заходів щодо реформування вищої освіти тощо. 
Цікавим та неординарним є те, що позитивною метою “Основних напрямів реформування 
вищої освіти в Україні” було запровадження механізму поетапної міжнародної інтеграції 
вищої освіти України. 

Також зауважмо, що подією загальнодержавного значення стало прийняття 
Конституції України 28 червня 1996 р. Причому зазначмо, що норми Конституції України 
відповідають міжнародним стандартам у галузі освіти. У Конституції зарегламентовано 
право на отримання вищої освіти на території України (ст. 24 та ст. 53) [6]. Також зазначено і 
те, що усі нормативно-правові акти, які покликані регулювати освітянську діяльність повинні 
приймаються на основі Конституції і не суперечити їй. 

Основні напрями подальшого розвитку освіти в Україні та підвищення її якості 
визначені у Національній доктрині розвитку освіти, що визначає систему концептуальних 
ідей та поглядів на стратегію й основні напрями розвитку освіти у ХХІ ст. У останній 
визначено завдання національної доктрини, що полягає у забезпеченні доступності здобуття 
якісної освіти протягом життя для всіх громадян та подальше утвердження її національного 
характеру, оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу відповідно 
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до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних 
досягнень [10].  

Для виконання поставлених завдань, передбачених Національною доктриною 
розвитку освіти, у першу чергу прозорості освітянського процесу та моніторингу якості 
освіти, 25 серпня 2004 р. постановою Кабінету Міністрів України затверджено “Порядок 
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти” [11]. Із приєднанням до 
Болонського процесу у травні 2005 р., Україна разом з іншими країнами Європейського 
співтовариства, стала на шлях вироблення єдиного розуміння якості освіти, спільного для 
всіх країн. Звідси, указ Президента України від 4 липня 2005 р. “Про невідкладні заходи 
щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” прийнято вважати кроком 
до інтеграції України в європейський освітній простір, де вперше висвітлено шляхи 
реалізації заходів щодо впровадження зовнішнього незалежного оцінювання якості знань 
вступників у навчальні заклади [12]. 

Важливою подією державного масштабу у сфері освіти стало входження України 4 
березня 2008 р. в Брюсселі до Європейського реєстру забезпечення якості освіти (EQAR). 
Даний реєстр діє відповідно до норм і стандартів забезпечення якості вищої освіти. Тому 
можна стверджувати, що з цього часу в освітянській сфері розпочався принципово новий та 
якісний етап її розвитку. Прикладом цього є нещодавно прийнята 1 липня 2014 р. нова 
редакція Закону України “Про вищу освіту”, який регулює основні організаційні, фінансові 
та правові основи регулювання системи вищої освіти, започатковує сприятливі умови для 
покращення співпраці між вищим навчальним закладом і бізнесом, між навчальним закладом 
і органами державної влади. В основі цього симбіозу лежить принцип автономії вищого 
навчального закладу, а також прямий зв’язок освіти з наукою та виробництвом, що сприяє 
підготовці висококваліфікованого конкурентоспроможного випускника, що у свою чергу 
матиме позитивний відбиток у технологічному та інноваційному розвитку країни, 
забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави тощо. 

До основних термінів та визначень згідно новосхваленого закону (ст. 1) віднесено такі 
основні поняття, які є нововведеннями: 

 автономія вищого навчального закладу, яку у законі трактують як 
самостійність, незалежність і відповідальність вищого навчального закладу у прийнятті 
рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових 
досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору 
і розстановки кадрів у межах, встановлених цим Законом; 

 академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, 
викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому вищому навчальному 
закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами; 

 академічна свобода, що означає самостійність і незалежність учасників 
освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або 
інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, 
поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх 
результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом; 

 і найважливіше – це визначення поняття кредиту Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи, що розуміють як одиницю вимірювання обсягу 
навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 
(очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. 
Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 
60 кредитів ЄКТС [7]. 

До основних інновацій закону, на наш погляд, варто віднести: автономію вищого 
навчального закладу; ступені вищої освіти; додаток до диплома європейського зразка; 
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти; зменшення кількості годин та 
кредиту ЄКТС та прирівнення академічної стипендії до прожиткового мінімуму. 



 39

Розглянемо кожне із вищеозначених новинок закону. Регламентація автономії вищого 
навчального визначається такими статтями як [7]: 

 п. 3.5 ст. 3: «Формування і реалізація державної політики у сфері вищої освіти 
забезпечується шляхом розвитку автономії вищих навчальних закладів та академічної 
свободи учасників освітнього процесу; 

 п. 7 ст. 27: «Вищий навчальний заклад діє на підставі власного статуту»;  
 п. 2 ст. 32: «Вищі навчальні заклади мають рівні права, що становлять зміст їх 

автономії та самоврядування, що дає їм можливість: розробляти і реалізовувати освітні 
(наукові) програми в межах ліцензованої спеціальності; самостійно визначати форми 
навчання та форми організації освітнього процесу; розробляти типи програм підготовки 
бакалаврів і магістрів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти та 
ін. 

Варто звернути увагу і на те, що у старому законодавстві зазначено: «У вищих 
навчальних закладах державної і комунальної форм власності кількість студентів, прийнятих 
на перший курс на навчання за державним замовленням, повинна становити не менше ніж 51 
% від загальної кількості студентів, прийнятих на навчання на перший курс» (п. 4 ст. 23), у 
новому – вищенаведене питання взагалі не регламентується [7]. 

Цікавим з наукової точки зору є і те, що у новій редакції закону доповнено градацію 
наукових ступенів, а саме визначені: молодший бакалавр (обсяг освітньо-професійної 
програми – 90-120 кредитів ЄКТС); бакалавр (обсяг освітньо-професійної програми – 180-
240 кредитів ЄКТС); магістр (обсяг освітньо-професійної програми – 90-120 кредитів ЄКТС 
або обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС); доктор філософії (обсяг 
освітньо-наукової програми – 30-60 кредитів ЄКТС) та доктор наук [7]. 

Спостерігаємо відсутність у даному переліку таких ступенів як «спеціаліст» та 
«кандидат наук». Остання категорія замінена на поняття «доктор філософії». Наголошено і 
на тому, що у назві кваліфікації вказується ступінь доктора філософії та галузь знань (доктор 
філософії в галузі біології тощо). У разі якщо дисертаційне дослідження виконано в 
суміжних галузях знань, ступені доктора філософії і доктора наук присуджуються у 
провідній галузі із зазначенням міжгалузевого характеру роботи (п. 4 ст. 7) [7]. 

Розділ V Закону присвячений питанню забезпечення якості вищої освіти. Ця проблема 
вирішується шляхом створення постійно діючого колегіального органу – Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти, на яке покладено такі повноваження (п. 1 ст. 
18) [7]: формування вимог до системи забезпечення якості вищої освіти, розроблення 
положення про акредитацію освітніх програм; аналіз якість освітньої діяльності вищих 
навчальних закладів; проведення ліцензійної експертизи та підготовка експертного висновку 
щодо можливості видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності та ін. 

Вагомою інновацією у діяльності такого органу є те, що до її членів входять як 
представники науки, так і підприємці та студенти. До складу Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти входять 25 членів. (п.1 ст. 19) [7]: 

Важливим є факт, що Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти є 
неприбутковою організацією (п. 1 ст. 22) [7], фінансування якого здійснюється з Державного 
бюджету, з коштів, які отримано як оплата робіт з акредитації та проведення ліцензійних 
експертиз, а також кошти, отримані за надання інших послуг, пов’язаних із забезпеченням 
якості вищої освіти, у розмірах, що визначаються Національним агентством із забезпечення 
якості вищої освіти, гранти та інші не заборонені законодавством джерела. 

Реформи також стосуються і навантаження (п. 2 ст. 56) [7]: «Робочий час науково-
педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, 
організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час наукового працівника 
включає час виконання ним наукової, дослідницької, консультативної, експертної, 
організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час педагогічного працівника 
включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших 
трудових обов’язків. Норми часу навчальної роботи у вищих навчальних закладах державної 
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та комунальної форми власності (крім вищих навчальних закладів, що мають статус 
національного або дослідницького) визначаються центральним органом виконавчої влади у 
сфері освіти і науки за погодженням із заінтересованими державними органами. Норми часу 
методичної, наукової, організаційної роботи визначаються вищим навчальним закладом. 

Законом регламентовано і максимальне навчальне навантаження на одну ставку 
науково-педагогічного працівника, що не може перевищувати 600 годин на навчальний рік.  

Новоприйнятий Закон України «Про вищу освіту» стає новим етапом у розвитку 
освітньої галузі і виступає гарантом прозорості на основі громадського контролю. 
Зменшення навантаження педагогів матиме позитивну тенденцію на повернення 
університетам їх науковості та підвищення якості освітніх послуг та освіти загалом.  
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The article deals with the economic aspects of the use of environmental instruments and their derivatives. The 
basic trends in the use of economic instruments of direct and indirect effects on environmental policy. It outlined a 
range of problems that hinder the wise use and allocation of resources in the economic process. 

Keywords: environmental tools of ecological policy and economic policy, resources, environment 
 

В статье рассмотрены экономические аспекты использования экологических инструментов и их 
производных. Выявлены основные тенденции использования экономических инструментов прямого и 
косвенного воздействия на экологическую политику. Очерчен круг проблем, которые препятствуют разумному 
использованию и распределению ресурсов в экономическом процессе. 

Ключевые слова: экологические инструменты, эколого-экономическая политика политика, 
ресурсы,окружающая среда. 
 

Современное состояние качества окружающей среды и повышение эффективности 
использования природоресурсного потенциала требует углубления исследований в 
направлении формирования рыночно ориентированных организационно-экономических 
механизмов и инструментов, регулирующих рациональное природопользование и 
экологически безопасное производство и потребление. 

Одной из важнейших предпосылок эффективности механизма обеспечения 
экономико-экологической безопасности страны является выбор стратегического курса, 
который направлен на достижение главной цели – обеспечение и долгосрочную поддержку 
экономико-экологической безопасности страны. 

Экологические налоги не только способствуют реализации рыночного принципа – 
«кто загрязняет, тот и платит», а также является  стимулом для ведения экологически 
чистых, ресурсосохраняющих технологий и безотходных производств и существенным 
источником пополнения бюджету различных уровней природоохранных фондов. 

Сейчас в странах — членах ОЭСР и Евросоюза обложению экологическим налогом 
подлежат действия юридических и физических лиц, влекущие за собой негативные 
последствия, связанные с ухудшением состояния окружающей сред [2]. 

В соответствии с базой налогообложения экологические налоги в этих странах 
официально делятся на четыре основных группы: 

 

 

 

 

 
 

 

Рис.1. Формы проявления эколого-экономической политики 
 

Таким образом, экологический налог представляет собой совокупность налоговых 
инструментов, а также стойкую и жесткую системы норм, нормативов и стандартов, которые 
регулируют производственные процессы. 

Согласно действующему законодательству, экономический механизм охраны 
окружающей среды в Украине базируется на следующих принципах: 

1) платность за специальное использование природных ресурсов и за вредное 
воздействие на окружающую среду; 

2) целевое использование средств, полученных от сборов за загрязнение окружающей 
среды и специальное использование природных ресурсов [3]. 

Сравнивая мировую классификацию экологических налогов с отечественной 
системой экологического налогообложения, видим, что последняя насчитывает только 
половину видов общепринятой класификации, что дает толчек для создание условий для 
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обретения Украиной членства в ЕС означает, прежде всего, необходимость проведения 
соответствующих реформ. 

В связи с изменениями бюджетного законодательства единый и экологический налоги 
с 01.01.2015 подлежат зачислению в общий фонд местных бюджетов. Учитывая, что доходы 
общего фонда не имеют целевого направления, круг направлений использования единого и 
экологического налогов значительно расширен [1]. 

В случае приведения отечественной системы экологических налогов к стандартам ЕС 
их доля в сводном бюджете Украины могла бы увеличится до 6-9% в сравнении с нынешним 
уровнем в почти 3 млрд грн., или лишь 1% налоговых поступлений [5]. 

Экологическая сфера является важным направлением деятельности Украины в рамках 
многостороннего сотрудничества со странами ЕС. Интеграция Украины в мировую 
экономику и европейский выбор Украины должны подкрепляться постепенным 
достижением европейских стандартов уровня жизни, в том числе выполнением требований 
ЕС к экологическим вопросам. 

Учитывая сложность задач по выполнению требований ЕС к странам-кандидатам, 
даже только в экологической сфере, реальный срок вступления Украины в эту организацию 
может растянуться до 10-15 лет. 

В экологическом праве ЕС особое внимание уделяется экономическим инструментам 
воздействия на охрану окружающей щей среды. Так, в частности, к последним относят: 
экологический аудит, экологическое страхование, плату за негативное воздействие на 
окружающую среду, управление отходами и др. [4]. 

В современном экологическом праве существуют различные подходы относительно 
места и роли экономического механизма в системе охраны окружающей среды. Большинство 
ученых считают, что данный механизм представляет собой отдельный комплексный 
межотраслевой институт экологического права [6], хотя в юридической литературе 
встречаются и другие взгляды, в частности, некоторые авторы считают, что экономо-
экологический механизм является не правовым институтом, а совокупностью определенных 
правовых средств. На мой взгляд, экономический механизм регулирования экологической 
политики сейчас вполне можно рассматривать в качестве самостоятельного института 
современного экологического права Украины. 

Таким образом, невозможно реформировать отдельные составляющие или 
определенные компоненты, а целый институт, который в себя включает правовой, 
экономический, экологический, социальный аспекты. Такой реформой может служить 
разноплановые механизмы, которые на первый взгляд никак между собою не связанные, а 
именно: механизм регулирования утилизации бытового мусора, который включает в себя 
использование его для выработки альтернативной энергии, повышение налоговых ставок и 
усиление требований к ведению бизнеса загрязняющего окружающую среду. В свою 
очередь, нельзя забывать  стимулирующей части реформирования, а именно о 
предоставлении льгот и государственных гарантий для предприятий, которые готовы вести 
экологически чистую деятельность. 

Изучение накопленного положительного опыта стран ЕС в этом, напрямую будет 
способствовать быстрому процессу адаптации экологического законодательства и политики 
Украины к европейским стандартам. 

Полученные результаты исследования позволяют сформировать экономические 
инструменты обеспечения экономико-экологической политики, к которым относятся 
вспомогательные средства, ассоциированные средства, рычаги экономического 
стимулирования, рыночное лицензирование и продажа квот на право выбросов вредных 
веществ. 

Современный механизм регулирования неблагоприятных внешних факторов во 
многом препятствует формированию эффективной экономико-экологической политики, 
целью которой являлась бы экономико-экологическая сбалансированность, когда мощность 
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механизмов самоочистки системы в биогеохимическом круговороте обеспечивает удаление 
загрязнений до наступления их вредного воздействия. 
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В условиях экономического кризиса остро возрастает необходимость привлечения 
инвестиций, в частности для финансирования открытия инновационного бизнеса или 
разработки и внедрения в производство научно-технических достижений. Вместе с тем, 
наличие новой идеи еще не значит, что она принесет прибыль инвестору или хотя бы покроет 
затраты на инвестирование. Проблема возникает не только при отсутствии четкого 
планирования инновационной разработки и неопределенности ближайшей и далекой 
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перспектив в виде бизнес-плана. Весьма важным является также вопрос проверки 
обоснованности позиций бизнес-плана на предмет реалистичности оценки эффективности и 
перспективности привлечения инвестиций с целью защиты интересов инвесторов. 

Проверка бизнес-плана для инновационного проекта усугубляется тем, что каждый 
новый проект индивидуален, каждому проекту присущи свои движущие факторы и риски, не 
поддающиеся шаблонным методам проверки. Для проверки необходимо привлечение 
специалистов различной квалификации, в частности в сфере инвестиционного анализа и 
проектирования, для определения достоверности и качества информационной базы проекта, 
оценки аналитических рыночных обзоров, финансовых моделей, соответствия персонала и 
материально-технической базы позициям бизнес-плана. 

Теоретической и методологической основой исследования являются научные труды 
отечественных и иностранных специалистов в сфере управления и маркетинга (А.А. Андреев, 
И.К. Беляевский, B.C. Ефремов, А.К. Казанцев, Ф. Котлер, М.И. Круглов, Л. Мельниченко, 
В. Полторак, Р. Портер, А.Н. Романов, Р.А. Фатхутдинов и др.), хозяйственного контроля и 
аудита (П.С. Безруких, Н.Т. Белуха, Ф.Ф. Бутынец, В.Б. Ивашкевич, М.П. Кондраков, 
Н.Д. Коринько, А.Н. Медведев, В.П. Пантелеев, Н.М. Проскурина, Я.В. Соколов, В.А. Шевчук 
и др.). С целью привлечения в экономику Украины венчурных инвестиций крайне важным 
вопросом является сочетание знаний с этих сфер научной деятельности и разработка 
рекомендаций для применения на практике, что позволит достичь окупаемости и безопасности 
инвестиций. 

Целью исследования является изучение организационно-методических аспектов 
проверки бизнес-плана на предмет его обоснованности и достоверности данных с целью 
привлечения венчурных инвестиций и защиты интересов инвесторов. 

Как показывает практика хозяйствования, начало бизнеса должно сопровождаться 
собственной решимостью предпринимателя и составлением бизнес-плана. Именно этот 
документ определяет направления развития бизнеса, помогает определить уровень 
прогнозируемых затрат и доходов, учитывает риски и возможности получения дополнительных 
доходов [2; 3; 6]. Таким образом, грамотно составленный бизнес-план позволяет 
предпринимателю привлечь заемные средства или инвестиции, в частности венчурные. 

Особенности венчурных инвестиций, связанных с инновационными проектами, 
обусловлены, прежде всего, наивысшим уровнем риска при осуществлении финансирования 
инноваций. В своем большинстве инвесторы могут иметь хороший опыт в сфере 
предпринимательства, хорошую интуицию. Однако они хороши для тех видов бизнеса, 
которые ранее функционировали, по которым уже сформировался определенный сегмент 
рынка, есть нормативная база (требования к лицензированию, патентированию, ГОСТы и пр.), 
налажены поставки материалов, оборудования и пр., укомплектован персонал и т.д. 

Следовательно, для венчурного финансирования покупатель идеи (инвестор) не смотря 
на свой опыт, априори не может быть профессионалом в определенной сфере новшеств. 
Скептический настрой инвестора и наличие большого выбора альтернатив позволяют отсеять 
те проекты, которые не окупят инвестиции. Однако проверка обоснованности выбранного 
инновационного проекта для принятия решения по вложению инвестиций усложняется тем, 
что бизнес-план касается инноваций, то есть разработок, ранее не представленных на рынке. К 
тому же, не каждый инвестор имеет экономическое образование и понимает аналитические 
расчеты, представленные в бизнес-плане. Если цель бизнес-плана состоит в привлечении 
разных категорий инвесторов, то придется столкнуться с более подробной справочной 
информацией в рамках инновационного проекта. 

Указанные особенности инновационных проектов и высокая потребность инвестора 
понимать проект на уровне достоверного цифрового аналитического материала, юридических 
и технических характеристик позволяют с учетом исследований [1; 4; 5] определить 
следующие особенности такого контроля: 

1. Полнота контроля – проверка всех позиций бизнес-плана на предмет их 
обоснованности и достоверности данных с целью определения степени инновационности идеи, 
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готовности проекта для осуществления инвестиций, оценки работоспособности новой бизнес-
модели, целесообразности привлечения именно инвестиций, возможностей применения 
лизинга, господдержки, получения гарантий и рассрочек, льготного налогообложения и т.п. 

2. Комплексность контроля – необходимость привлечения для проверки позиций 
бизнес-плана специалистов различной квалификации (технологов, инженеров, экономистов, 
бухгалтеров, юристов и т.д.). 

3. Субъекты контроля – в зависимости от субъектов проведения контроля позиций 
бизнес-плана для инновационного проекта могут привлекаться: а) персонал предприятия, 
собственник которого является потенциальным инвестором; б) внешние специалисты, т.е. 
использование услуг аудиторских и консалтинговых фирм, бюро конструкторских разработок, 
патентных ведомств, органов лицензирования и т.д. Естественно, комплексность контроля 
будет достигнута при сочетании субъектов по вариантам а) и б). 

4. Предварительный характер контроля – проверка позиций бизнес-плана для 
привлечения инвестиций осуществляется на этапе переговоров относительно инвестирования. 
Текущий и последующий контроль осуществляются после инвестирования, т.е. после 
принятия решения о привлекательности позиций бизнес-плана для инвестора. 

Представленные особенности контроля бизнес-плана для привлечения венчурных 
инвестиций, в свою очередь, будут индивидуализированы на уровне каждого инвестора. 
Рассмотрим специфику контроля бизнес-планов на примере турецкой фирмы Çimento Enerji 
Tasarrufu (Стамбул)21, специализирующейся на венчурном инвестировании в разных странах 
мира. 

Компания работает в цементной промышленности более 16 лет. За это время в 
компании успешно увеличивались производственные мощности и осуществлялись венчурные 
инвестиции в техническое оборудование, обеспечивающее экономию энергии и высокое 
качество продукции и обслуживания. В целом специфику инвестиционной политики компании 
можно охарактеризовать как открытость к новшествам и готовность развивать производство, 
позволяющее решить проблемы социально-экологического характера. Компанию Çimento 
Enerji Tasarrufu в плане венчурных инвестиций представляет генеральный директор, который 
вместе с инженерами, главным бухгалтером и юристом оценивает целесообразность 
инвестиций. 

Одним из объектов венчурных инвестиций фирмы является электромеханическое 
устройство Çet Makina (Ecofor), предотвращающее появление статического электричества в 
шаровых мельницах, тем самым обеспечивая существенный рост продуктивности мельницы. 
Прибор защищен системой защиты IP6522. 

Инвестирование в производство указанного инновационного оборудования 
предполагало крупную сумму вложений. Предварительно генеральный директор приехал в 
страну, где разработано оборудование, и вместе со специалистами провел переговоры 
касательно перспектив инвестиций. Позже руководство компании тщательно изучило и 
проверило все позиции бизнес-плана. Общая схема такой проверки представлена в табл. 1. 

Исследование организационно-методических аспектов проверки бизнес-плана с целью 
определения степени его обоснованности и достоверности данных с учетом важности бизнес-
плана для венчурного инвестора, в частности для защиты его интересов, позволило определить 
особенности контроля, являющиеся основой его организации и проведения. 

Рассмотренная специфика контроля бизнес-планов для венчурных инвестиций на 
примере турецкой фирмы Çimento Enerji Tasarrufu (Стамбул) способствовала формированию 
общих положений организации и методики проверки позиций бизнес-плана с целью 
осуществления инвестиций.  

                                                 
21 Сайт фирмы http://www.en.cetmakina.com.tr/. 
22 Система IP (Ingress Protection Rating) – система классификации степеней защиты оболочки 
электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным 
стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96) (согласно [7]). 
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Таблица 1 
Проверка позиций бизнес-плана для осуществления венчурных инвестиций 

Позиция Содержание Особенности контроля 

Потенциал 
рынка 

Оценка ниши на рынке и развития 
рынка. Уровень его роста и наличия 
клиентов. Оценка новых возможностей 
рынка и угроз сегменту. Эти вопросы в 
бизнес-плане позволяют донести до 
инвестора инновационную идею, 
проблему к развитию рынка, 
представить возможности роста и 
развития, как ключевые факторы успеха 
инноваций 

Оценка маркетологом, инженером, 
финансистом, юристом и пр. от имени 
инвестора23 актуальности проблемы и 
реальности потребностей клиентов (заказчиков). 
Использование статистических данных, 
опросов, анкетирования, математической 
проверки для подтверждения данных 

Уровень 
конкуренции и 
демонстрация 
инновации 

Описание преимуществ конкурентов и 
отличий инновации от имеющихся 
достижений конкурентов. Намерения 
касательно конкуренции с 
закрепившимися на рынке компаниями 
и описание конкурентных преимуществ 
инновации. Это позволяет инвестору 
оценить уровень реалистичности идеи и 
умение видеть ситуацию в целом, 
оценить, на какой стадии находится 
продукт (идея, разработка, готовый 
образец), изучить примеры 
использования 

Изучение подтверждения ценности 
новаторского предложения с учетом 
полученных данных касательно первой 
позиции. Изучение инженером стадии, на 
которой находится продукт (идея, разработка 
или готовый образец), а также примеров его 
использования. Сопоставление их с описанием 
продукта, в частности относительно его 
функциональности, характеристик, 
интеллектуальной собственности). Проведение 
нормативной проверки, в частности путем 
запроса в патентные ведомства и пр. госорганы 
на предмет новаторства. 
Проверка списка конкурентов на рынке, оценка 
конкурентных преимуществ инновации 

Прогнозы 

Прогнозы развития бизнеса, к примеру, 
на три года, показывающие инвестору, 
сколько бизнес может заработать. 
Оценка возможностей удовлетворения 
потребностей клиентов рынка. 
Инвестор может оценить риски от 
инвестиций в бизнес. Грамотная 
аналитика рынка позволит оценить 
преимущества проекта 

На основе использование статистических 
данных, опросов, анкетирования, 
математической проверки и пр. проверка 
правильности определения клиентов. 
Определение бухгалтером достоверности 
расчетов показателей рынка, оценка реальности 
модели доходов, ценообразования, схемы 
продаж продукта, окупаемости каналов сбыта с 
применением приемов взаимной и 
арифметической проверки 

Денежные 
потоки 

Описание прогнозируемых денежных 
потоков от инвестиций, расчет суммы 
прибыли и рентабельности вложений, 
их окупаемости 

Оценка бухгалтером достоверности расчетов 
показателей прибылей и убытков, баланса 
активов, капитала и обязательств с учетом 
внедрения инновации, потоков денежных 
средств с применением показателей прогнозов, 
приемов взаимной и арифметической проверки 

Краткое резюме 
инновационного 
проекта 

Лаконичное суммирование всех 
составляющих успеха инвестиций в 
инновации, результатов деятельности 
для обрисовки инвестору представления 
о бизнесе и его целей 

Знакомство с учредителями и топ-менеджерами, 
персоналом предприятия, ответственным за 
разработку и производство нового продукта для 
оценки уровня укомплектованности штата 
сотрудников, их компетентности, квалификации 

 

Перспективой будущих исследований является научное обоснование возможностей 
снижения рисков разглашения информации об инновационном проекте на этапе принятия 
решения инвестором относительно инвестиций. 
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Energy stability, in conditions of the global economic crisis, is a the main factor functioning 
of economy, which requires, above all, efficient management of energy facilities. Globalization as a 
factor in the establishment of vertically integrated complexes in the energy sector is a means of 
responding to the global economic crisis, because combining advanced technologies of capital 
management possesses high level of management and by defends its monopoly interests. The 
formation of such structures in Ukraine also the case through the effect of increasing 
competitiveness and reducing transaction costs. In Ukraine, the the transition period through the 
privatization and corporatization of energy sector, formed several private of vertical power 
companies. However, a significant number of enterprises remaining in state ownership, mostly 
enterprise or strategic importance for the state, or with low profitability or loss-making enterprises. 
Such unprofitable or low-profit enterprises that are subordinated to the Ministry of Energy and 
Mines, mainly coal mines are belong to the state enterprise "Coal of Ukraine", in the context of the 
conflict in the east, should also be privatized. Since absence of necessary public funding of coal 
mines are the cause of their low competitiveness and efficiency, making it impossible to scheduled 
production volumes of coal. 

Coal industry is distinct from other sectors by the fact that require significant capital 
investments in fixed assets, the problem is just seeking investments, as well as additional tax burden 
– rent for mining, high fixed costs, which in turn required constantly maintain a fixed volume of 
production to ensure financial stability. 

The study of issues of establishment vertically integrated companies are involved in native 
and foreign scientists such R. Coase, R.Bazel, O.Vilyamson, A.I. Ignatyuk [1] G.I. Ilchuk, L.G. 
Kuzmenko, L.I. Fedulova, N.S. Skopenkov [6], L.L. Kutz [3] M. Winston [7] R. Hilson [2] and 
others. 

However, despite the significant number of publications remains questionable formation 
vertically integrated structure of corporate ownership in the energy sector of Ukraine involving the 
coal industry as a means of overcoming the crisis in the industry. Therefore, on the basis of the 
above, the purpose of the work is to study coal industry crisis, its causes, prerequisites of integrated 
associations which would take into consideration the current state of the industry, its interrelation to 
the energy sector in general and ensure sustainable production of raw coal . 

The precondition of forming vertically integrated companies, with the participation 
enterprises in the coal industry is the need to reduce transaction costs, which can be much lower in 
the creation and use of informal and formal rules of economic activity. Decompose the current state 
of the coal industry, as on the production, import-export, the number of enterprises, potential 

http://www.ktl.su/blog/stepeni-zashchity-ip/�
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production capacity, state funding as cost recovery and the restructuring and closure of mines, the 
dynamics of prices for coal and environmental issues of coal regions. 

As the energy independence is possible only by increasing coal production describe the the 
energy balance of 1990-2014 years. (Table 1). Coal production in 2014 decreased by 2 times 
compared to 1990, the quality of coal also dropped from 30.5 in 1990 to 40 in 2014. Own of 
consumption also decreased by 2 times, and in 2014 totaled 63.1 million tons. Exports decreased by 
80% in 2014 compared to 1990 (Figure 1). Imports of during 20 years is in the range of 5-15 
million tons. Consumption in 2014 is 72 million tons this is 54% less than in 1990. In structure of 
energy consumption occupy the top spot 45-55% of the power consumption and 30% of the coking 
industry. 

Table 1 
Balance sheet production and consumption of coal 

Iindicators 1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Production of coal, total, mln. tons 135,5 83,6 80,3 78,0 75,7 65,0 

Ash content of coal mined, % 30,5 35,4 36,5 38,1 40,5 39,5 

I. Marketable coal, total, mln. tons 127,2 64,0 63,3 64,6 65,7 77,0 

including: 

1.1. Own coal, mln. tons 127,0 ,75,0 78,0 56,9 64,0 63,1 

Ash content of coal shipped, % 30,8 36,8 36,9 25,2 28,6 29,2 

1.2. Imports, mln. tons 11,0 10,9 5,2 7,7 6,1 14,0 

including energy coal mln. tons 0,5 0,4 0,7 0,8 6,1 14,0 

II. Consumption, mln. tons 127,5 80,6 63,4 59,6 64,0 72,0 

including: 

2.1. Power stations on fossil fuel 55,3 39,4 32,3 27,5 28,4 31,1 

2.2. Coking industry 42,8 28,2 18,4 17,0 23,1 29,7 

2.3. Municipal and domestic needs of enterprises 4,0 1,5 1,8 2,0 1,4 1,2 

2.4. Municipal services 3,5 2,8 1,4 1,6 1,7 3,1 

2.5. Other consumers 21,9 8,7 9,5 11,6 7,4 5,7 

III. Export 20,4 4,6 2,3 5,0 2,0 1,2 

Notes. Supplemented by the author based [5] 
 

Balance reserves of coal as of 01.01.2013r. up 44.6 million tons of which 31.3 million tons – 
energy. Steam coal ensures power station the country and therefore increasing its production is a 
strategic priority. Coal is exported to Norway – 0.007%, UAE – 0.001%, Bahrain – 0.35%, Bulgaria 
– 28.9%, Turkey – 20.1%, Egypt – 4.5%, Spain – 5.5%, Italy – 4.1%, Poland – 6.8%, Brazil – 2.4% 
and Russia – 2.1%. 

The basic importers coal is Russia – 96%, and Kazakhstan. The structure of imports 60% – 
energy coal and coking coal 40%, as domestic low quality and is unprofitable due to difficult 
mining conditions. 

The internal reserves are 117 milliards t while increasing production to 125 million tons 
annually of of coal will suffice more than 100 years. However, it is necessary to make a technical 
and technological renewal fund mine, because depreciation is 85-90%. 

According to the objectives of Energy Strategy 2030 to increase coal production is a 
strategic for increasing energy security and competitiveness. 

Lack of funding technological upgrades coal mining assets caused the decrease in 
production and production capacity (Figure 2.) for the period from 1991 to 2000 production 
capacity is dropped by 1.7 times as compared to 2014 by 2.5 times, which is disastrous for the 
industry as a whole. Production capacities was only at 82%. 

Enterprises are not only attractive investment for domestic investors but also foreign. 
Financial crisis does not allow enterprises to upgrade as the main of means of production and 
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technology, All this results to large losses of materials and energy resources, and thus to high cost 
of products and the loss of its competitive position in the market. 

 
Fig.1. Energy balance of Ukraine 1990-2014, million tons 

Notes. Supplemented by the author based [5] 
 

 
Fig. 2. Ratio mining and production capacity of 1991-2014 years., mln.t. 

Notes. Supplemented by the author based [4] 
 
Decreased and the number of coal enterprises from 283 in 1991 to 135 in in 2014, and 

changed their structure on production capacity and ownership (Table 2). 52% state-owned, 48% – in 
private ownership, but the state coal company – is mostly mines with low production capacity from 
300 thousand tons to 1000 a year in business organizations is 70% of mines with a production 
capacity per year from 1000 thousand tons or more. 

Restructuring of the coal industry through the privatization of the mines stimulated the 
renewal of fixed assets fund, but even with this level of subsidization is significant and already 
exceed 10 billion. annually (Figure 3). 

State financing in 2013 increased compared to 1991 in 18 times, which indicates the 
prevalence of non-profit and unpromising mines with a service life of more than 50-70 years to be 
closed. The causes of the ineffectiveness of subsidization high cost of production, and sale of below 
cost, which reduces the competitiveness of domestic coal, corruption in the allocation of of funds, 
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lack conception of development of mining regions, which are mine closure plan and related 
benefits, environmental mine issues areas that arise when closing the mines. 

Table 2 
Structure of coal enterprises by ownership and production capacity as of in 2014 year 

Production capacity, thousand tons a year 
Region 

The number of 
enterprises up to 300 300-599 600-999 1000 and more 

Ukraine 135 33 47 24 31 
including: 1.Minenerhovuhillya 91 29 39 14 9 
Donetsk region 51 16 20 10 5 
Luhansk region 27 8 14 3 2 
Lviv region 8 1 5 1 1 
Volyn region 4 4 - - - 
Kirovohrad region 1 - - - 1 
2. Private mines 44 4 8 10 22 
Donetsk region 14 4 1 4 5 
Luhansk region 20 - 7 4 9 
Dnipropetrovsk region 10 - - 2 8 

 

Notes. Supplemented by the author based [4] 
 

 
Fig. 3. Dynamics of state subsidies for mines 1991-2014 bln. UAH 

Note: The author based [4] 
 

The ineffective state policies towards pricing caused the gap between cost and market value 
to 52%, and in 2013 production costs amounted to 1,049.10 UAH per 1 ton, and selling price of 
490.70 UAH (Figure 4). 

As compared to in 1991 the gap between the cost and the market price has increased 50 
times, which is an indicator of crisis tendencies not only in industry but also public administration – 
not the qualification of staff and corruption have created a guarantor of energy security – weakness 
the state budget. This is the cause of the crisis the industry is that prices do not cover operating 
costs, even without the capital investment and the cost of repairs. 
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Subsidies cover operating costs, and mine fund has a deficit financing. Another reason is the 
disparity in prices for coal and mining equipment, mining equipment market is monopolized and 
sets high prices for equipment, getting super-profits, coal mines – galloping losses. 

 
Fig. 4. Ratio price and the cost of coal 1991-2013 thousand UAH  

* Note: The author based [4] 
 

Environmental issues related to the coal industry every year require more financing their 
delocalization. Main issues: air pollution and subsidence of the surface, salinity of aquifers, soil and 
water of river network mine waters. 

Subsidence of the earth's surface annually is 1000 m2, and causes flooding groundwater 
architectural sites, lines of communication, loss of green space and change fauna. 22% of land 
flooded Donetsk region. 

Another environmental issue is the pollution of river water and underground mine pool 
water, contents of soluble chemical compounds which is 4 g / l, which accelerate processes of soil 
salinity. 

Also territory full of waste coal industry in 2013 their volume exceeded 2 milliards t rocks, 
taking into account the fact that 17% of waste used for filling cavities immediately after extraction. 
The emissions of carbon dioxide, sulfur oxide, hydrogen sulfide into the environment exceeding ten 
times the norm. 

Closure of mines, causing filling voids formed by groundwater, and removal of groundwater 
from other areas that may cause unsuitability to land use and lack of drinking water. 

The study showed that the state coal enterprises are in financial and production crisis, most 
of them be closed, but these processes require considerable investment. 

The integration of these companies into private structures is a solution to this issue because 
financing of vertically integrated company is today one of the main tasks is not only institutional 
space of industry, but also complex of leading coal enterprises. 

Economic conditions in a country is the foundation for formation of two approaches to 
creation and operation of such systems. First, it is a platform for industrial development involving 
government, business and science. Secondly, it is a complete absence of state influence on the 
activities of such entities. All of transformation processes, conflicts and disparities in the process of 
capital flows solved supply and demand on the market in processes of economic activity. 

Ukraine has formed in the process of privatization of the energy sector, in particular on the 
basis of coal mines, four vertically-integrated structure: LLC "DTEK", LLC "Metinvest", JSC 
"Donetsksteel" and holding company Coal Energy SA, engaged in mining, dressing, coking, sale, 
production of metal and electricity. These companies made technological transformation, updated 
mining assets, intensified production on all stages of processing, ekolohizuvaly production, create a 
conducive labor conditions, shares of these companies traded on the international stock 
exchangesthat once again proves rationality of such entities on the basis national mines. A key 
indicator of the effectiveness of such associations is to obtain a synergistic effect as it identifies 
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I. Ansoff – it is the operational synergy – the effective use of fixed and revolving funds and assets, 
reducing variable costs, saving labor; synergy of management – managers of knowledge in other 
related areas of economic activity, sharing equipment; synergy of sales – sales management from a 
single center, common distribution channels; the investment synergy – the only funding strategy, 
growth opportunities for investment. 

Thus, the main causes of coal transfer state-owned enterprises to the private corporate sector 
are: 

– depreciation of fixed assets and low technical level of coal; 
– low capacity of coal seams and sophisticated mining conditions; 
– high production cost compared to private companies; 
– low qualification management personnel and saturation administrative staff; 
– high level of corruption in the allocation of of public finance industry. 
Since the private vertically integrated energy systems of territorial adjacent with the state 

coal enterprises, they only complement the industrial structure of these regions. To implement 
complex measures on corporatization of existing coal mines, it is advisable to have the following 
requirements: 

– preservation of jobs; 
– determined investment in productive assets on each coal enterprises; 
– is set coefficient reduction of environmental pollution;– maintaining the planned 

production volume to meet the demand of the economy; 
– retention of mining areas after exhaustion of stocks within a certain period. 
Completion of process of corporatization of state coal enterprises is an effective mechanism 

to reduce costs in terms of state budget deficit, and the support of the low-profit enterprises. 
Vertically integrated structures also, due to economies of scale receives a positive synergy effect – 
as mine fields state enterprises are equally geographically their elaboration not demand additional 
capital investments, while optimizing transport and logistics processes will enable to increase 
volumes of coal production. Prospects for further studies should be the study of synergy effects 
from such integration to public enterprises and the development of a mechanism prevent the 
emergence effects dysynergy effects. 

 

References: 
1. Ignatyuk, A.I. (2009), “Vertically integrated structures in the industry markets of Ukraine”, Visny`k 

Ky`yivs`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni Tarasa Shevchenka, Seriya Ekonomika, Vy`p. 109, рр. 19–
23. 

2. Gilson, R.J., Sabel, C.F. and Scott, R.E. (2009). “Contracting for innovation: vertical disintegration and 
interfirm collaboration”, unpublished manuscript, Columbia University. 

3. Kuts, L. L. (2012), “ On the issue of vertical integration “ , Innovatsiina ekonomiky, no. 4(30), рр. 265–269. 
4. Ofitsijnyj sajt Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy, available at: http://ukrstat.gov.ua/ 
5. Oficijny`j sajt Ministerstva energety`ky` ta vugil`noyi promy`slovosti, available at: 

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/ 
6. Skopenko, N. S. (2010), “The main reasons, advantages and disadvantages of forming integrated structures in 

the food industry in Ukraine“, Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, no. 2(6), pp. 83–87 
7. Whinston, M.D. (2003), “On the transaction cost determinants of vertical integration”, Journal of Law, 

Economics, and Organization, vol. 19(1), pp. 1–23 
 

http://ukrstat.gov.ua/�


 53

Shevchenko I.Yu. 
PhD in Economics 

Kharkov National Automobile and Highway University, Kharkov, Ukraine  
 

ANALYSIS OF EFFICIENCY OF A CONCEPT OF THE AUTOMOTIVE 
INDUSTRY DEVELOPMENT AND REGULATION OF THE AUTOMOBILES 

MARKET IN UKRAINE 
 

Шевченко І.Ю. 
кандидат економічних наук 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна 
 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ АВТОМОБІЛІВ В УКРАЇНІ  

 

У статті проаналізовано ефективність Концепції розвитку автомобільної промисловості та 
регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року. На підставі співставлення запланованих у даному 
нормативно-правовому акті значень кількісних показників розвитку вітчизняного автомобілебудування з 
фактично досягнутим їх рівнем, зроблено висновок про його часткову ефективність і практичне нівелювання 
позитивних ефектів його впровадження сильним негативним впливом світової економічної кризи. 
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In the article the efficiency of a Concept of the automotive industry development and regulation of the 
automobiles market in the period to 2015 is analyzed. Based on comparison of the planned quantitative indicators of 
the domestic automotive industry development with actually reached their level, was concluded partial efficiency of this 
normative and legal act and practical leveling the positive effects of its implementation by reason of the strong negative 
impact of the global economic crisis. 
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Автомобілебудування є провідною галуззю машинобудування в Україні, рівень 
розвитку якого значною мірою залежить не лише від рівня загальноекономічного розвитку 
держави, а й від ступеня державного протекціонізму національного автовиробництва. У 
контексті зазначеного важливість отримує ефективна нормативно-правова регламентація 
розвитку вітчизняних автовиробників і забезпечення їх конкурентоспроможності на 
національному ринку продажу автомобілів. 

На даний момент в Україні нормативно-правове підґрунтя, що на постійній основі 
регламентує стратегічний розвиток вітчизняного автомобілебудування, складають Закон 
України «Про розвиток автомобільної промисловості України» [1], Програма розвитку 
автомобілебудування [2] та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності, 
пов'язаної з виробництвом автомобілів та автобусів, і порядку здійснення контролю за їх 
додержанням [3], якими передбачено вимоги до підприємств з виробництва автомобілів, 
мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин, вимоги щодо комплектності 
автомобіля при ввезенні на митну територію України, порядок визначення походження 
автомобіля, вимоги до програм створення виробничих потужностей і робочих місць на 
підприємствах із виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і 
запасних частин, а також відповідальність за їх невиконання та інші важливі аспекти 
провадження господарської діяльності вітчизняними автомобілебудівними підприємствами. 

Цільове ж державне регулювання розвитку автомобілебудування в Україні 
здійснюється за допомогою строкових нормативно-правових актів, основним з яких до 2015 
р. була Концепція розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів 
[4]. Згідно даного нормативно-правового акту, завданнями державного протекціонізму 
вітчизняного автомобілебудування в період 2006-2014 рр. були наступні: 

забезпечення вітчизняного автомобільного ринку технікою, що відповідає 
міжнародним вимогам з екології та безпеки; 
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створення умов для ефективного використання нових, а також розвитку і 
модернізації діючих потужностей з виробництва автомобільної техніки, комплектувальних 
виробів, вузлів, агрегатів і запасних частин; 

збільшення обсягу і розширення номенклатури автомобільної техніки, 
комплектувальних виробів, вузлів, агрегатів і запасних частин, що виробляються на 
вітчизняних підприємствах з використанням новітніх технологій; 

забезпечення розвитку конкуренції у сфері виробництва, продажу та 
обслуговування автомобільної техніки; 

зменшення собівартості автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, 
агрегатів і запасних частин, підвищення продуктивності праці; 

інтеграція вітчизняних підприємств з виробництва комплектувальних виробів, 
вузлів, агрегатів і запасних частин у світове автомобілебудування; 

утворення із залученням інвесторів, зокрема іноземних, нових підприємств з 
виробництва автомобільної техніки, комплектувальних виробів, вузлів, агрегатів і запасних 
частин; 

збільшення обсягів виробництва легкових автомобілів, оновлення парку автобусів 
загального користування за рахунок випуску більш комфортабельних автобусів, а також 
автобусів, пристосованих для перевезення інвалідів [4].  

При цьому у якості кількісного виразу ефективності Концепції розвитку 
автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року було 
заплановано досягнення таких значень основних показників розвитку вітчизняного 
автомобілебудування та ринку продажу автомобілів: 

 розширення ринку експорту продукції підприємств автомобільної промисловості;  
 доведення у 2015 р. річних обсягів виробництва легкових автомобілів до 500 тис. 

одиниць, вантажних автомобілів  до 45 тис. одиниць, автобусів  до 20 тис. одиниць; 
 підвищення рівня зайнятості населення та зниження рівня безробіття завдяки 

додатковому створенню 15-20 тис. робочих місць;  
 задоволення попиту населення на сучасну автомобільну техніку [4]. 
Тим самим, метою даної наукової статті є аналіз ефективності Концепції розвитку 

автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року за 
критерієм відповідності запланованих у даному нормативно-правовому акті значень 
кількісних показників розвитку вітчизняного автомобілебудування фактично досягнутому їх 
рівню. 

Як бачимо з вище зазначеного, у якості одного з основних результатів реалізації 
Концепції розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період 
до 2015 року планувалося розширення ринку експорту продукції підприємств вітчизняної 
автомобільної промисловості. 

Згідно даних, наданих Асоціацією автовиробників України «Укравтопром» [5] у 2006 
р. (на момент прийняття аналізованого нормативно-правового акту) загальний обсяг 
експорту автомобілів з України становив 42,9 тис. автомобілів, з яких 90,7% (38,9 тис. 
автомобілів) складав експорт легкових автомобілів, 7,7% (3,3 тис. автомобілів)  експорт 
вантажних автомобілів, 1,6% (0,7 тис. автомобілів)  експорт автобусів. 

У перші роки після прийняття Концепції розвитку автомобільної промисловості та 
регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року ефект від її впровадження був 
вражаючим: так, у 2007 р. обсяг експорту вітчизняних автомобілів збільшився одразу в 1,7 
рази, склавши 74,2 тис. автомобілів (68,6 тис. легкових автомобілів, 4,3 тис. вантажних 
автомобілів і 1,3 тис. автобусів) [5]. У 2008 р. обсяг експорту автомобілів збільшився ще на 
3,2 тис. автомобілів і склав 77,4 тис. автомобілів (73,3 тис. легкових автомобілів, 2,5 тис. 
вантажних автомобілів і 1,6 тис. автобусів) [6]. Нажаль, світова економічна криза здійснила у 
2008 р. практично катастрофічний вплив на розвиток вітчизняного автомобілебудування: вже 
у 2009 р. спостерігалося різке зниження обсягу експорту автомобілів у 3,8 рази  до 20,1 тис. 
автомобілів (18,1 тис. легкових автомобілів, 1,7 тис. вантажних автомобілів і 0,3 тис. 
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автобусів) [7]. У подальші досліджувані періоди (2010-2014 рр.) обсяг експорту автомобілів 
вже не перевищував значення обсягу експорту легкових, вантажних автомобілів і автобусів у 
перший посткризовий рік [813]. 

Наступним економічним ефектом, який було заплановано отримати від реалізації 
Концепції розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період 
до 2015 року, є збільшення у 2015 р. річних обсягів виробництва легкових автомобілів до 500 
тис. одиниць, вантажних автомобілів  до 45 тис. одиниць, автобусів  до 20 тис. одиниць. 
На момент прийняття даного нормативно-правового акту (2006 р.) загальний обсяг 
виробництва автомобілів в Україні становив 289,7 тис. автомобілів (267,5 тис. легкових 
автомобілів, 14,6 тис. вантажних автомобілів і 7,6 тис. автобусів) [5]. Як і обсяг експорту 
автомобілів, обсяг виробництва легкових, вантажних автомобілів і автобусів в Україні різко 
зростає (у 1,4 рази) у 2007 р.  до 403,2 тис. автомобілів (380,0 тис. легкових автомобілів, 
14,1 тис. вантажних автомобілів і 9,1 тис. автобусів) [5]. Ця позитивна тенденція отримала 
продовження у 2008 р.: обсяг виробництва автомобілів сягає 425,7 тис. автомобілів (401,8 
тис. легкових автомобілів, 13,9 тис. вантажних автомобілів і 10,0 тис. автобусів) [6], проте 
вже в 2009 р. була повністю нівельована сильним негативним впливом світової економічної 
кризи  обсяг виробництва автомобілів катастрофічно знижується до 70,4 тис. автомобілів 
(65,7 тис. легкових автомобілів, 3,2 тис. вантажних автомобілів і 1,5 тис. автобусів) [7]. У 
подальші досліджувані періоди (2010-2014 рр.) обсяг виробництва автомобілів вже не 
перевищував значення обсягу виробництва автомобілів у перший посткризовий рік [813], а 
за період з січня по червень (включно) 2015 р. обсяг виробництва автомобілів в Україні склав 
27,0 тис. автомобілів (24,9 тис. легкових автомобілів, 1,4 тис. вантажних автомобілів і 0,7 
тис. автобусів) [14]. 

Не лише отримання економічного, а й соціального ефекту передбачало практичне 
впровадження Концепції розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку 
автомобілів у період до 2015 року. Так, одним із очікуваних результатів реалізації 
аналізованого нормативно-правового акту було додаткове створення 15-20 тис. робочих 
місць.  

У 2006 р. провідними вітчизняними виробниками автомобілів були: 
ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (яким виготовлялося 70,0% усього обсягу 
виробництва автомобілів в Україні) і ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс»» (яким 
виготовлялося 14,5% усього обсягу виробництва автомобілів в Україні) [5]. Подібна 
тенденція переважно збереглася й у 2015 р.: так, за період з січня по червень (включно) 
ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» було виготовлено 52,1% усього обсягу 
виробництва автомобілів в Україні, а ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс»»  
8,7% усього обсягу виробництва автомобілів в Україні [14]. Оскільки ці підприємства є 
провідними автомобілебудівниками, то доцільним є аналіз зміни чисельності працівників, 
зайнятих у вітчизняному автомобілебудуванні, саме на прикладі цих автовиробників. За 
даними, наданими Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України, у 2006 
р. чисельність працівників ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» складала 15903 
працівники, а у 2014 р. середньорічна чисельність працівників підприємства склала лише 
5631 осіб [15], тим самим, спостерігається зменшення чисельності персоналу підприємства у 
2,8 рази. Аналогічна тенденція має місце й на ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан 
Моторс»»: якщо у 2006 р. чисельність працівників підприємства складала 3198 осіб, то вже у 
2014 р. середньорічна чисельність персоналу склала лише 1517 осіб [16], що є зменшенням у 
2,1 рази. Тим самим, отримані дані вказують на різке скорочення рівня зайнятості в 
автомобільній промисловості в Україні, що свідчить про неотримання очікуваного 
соціального ефекту від впровадження Концепції розвитку автомобільної промисловості та 
регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року. 

Останнім очікуваним економічним ефектом реалізації Концепції розвитку 
автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року, 
вказаним на початку дослідження, є «…задоволення попиту населення на сучасну 
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автомобільну техніку». Як свідчать дані Асоціації автовиробників України «Укравтопром», у 
2006-2007 рр. топ-5 брендів-лідерів ринку продажу легкових автомобілів становили: ВАЗ 
(країна-виробник  Російська Федерація), DAEWOO (країна-виробник  Південна Корея), 
ЗАЗ (ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод»), CHEVROLET (країна-виробник  
США) і MITSUBISHI (країна-виробник  Японія), вантажних автомобілів  ГАЗ (країна-
виробник  Російська Федерація), МАЗ (країна-виробник  Білорусь), КАМАЗ (країна-
виробник  Російська Федерація), ЗАЗ і VOLKSWAGEN (країна-виробник  Німеччина), 
автобусів  БАЗ (ПрАТ «Бориспольський автозавод»), БОГДАН (ПАТ «Автомобільна 
компанія «Богдан Моторс»»), РУТА (ПАТ «Завод «Часовоярські автобуси»»), ПАЗ (країна-
виробник  Російська Федерація) і ГАЗ [5]; у 2008 р. топ-5 брендів-лідерів ринку продажу 
легкових автомобілів становили: ВАЗ, DAEWOO, CHEVROLET, MITSUBISHI і HYUNDAI 
(країна-виробник  Південна Корея), вантажних автомобілів  ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ, 
VOLKSWAGEN і ЗАЗ, автобусів  БАЗ, ГАЗ, РУТА, ПАЗ і БОГДАН [6]; у 2009 р. топ-5 
брендів-лідерів ринку продажу легкових автомобілів становили: ВАЗ, HYUNDAI, ЗАЗ, 
TOYOTA (країна-виробник  Японія) і MITSUBISHI, вантажних автомобілів  
VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ (країна-виробник  Німеччина), ГАЗ, RENAULT 
(країна-виробник  Франція) і FORD (країна-виробник  США), автобусів  БАЗ, ГАЗ, ПАЗ, 
YUTONG (країна-виробник  Китай) і I-VAN (ЗАЗ) [8]; у 2010 р. топ-5 брендів-лідерів ринку 
продажу легкових автомобілів становили: ВАЗ, ЗАЗ, HYUNDAI, TOYOTA і MITSUBISHI, 
вантажних автомобілів  ГАЗ, VOLKSWAGEN, FIAT (країна-виробник  Італія), ЗАЗ і 
RENAULT, автобусів  БАЗ, ГАЗ, ХАЗ (ПАТ «Херсонський автоскладальний завод «Анто-
Рус»»), БОГДАН і ПАЗ [9]; у 2011 р. топ-5 брендів-лідерів ринку продажу легкових 
автомобілів становили: ВАЗ, TOYOTA, HYUNDAI, ЗАЗ і RENAULT, вантажних автомобілів 
 VOLKSWAGEN, ГАЗ, RENAULT, FIAT і FORD, автобусів  БАЗ, ГАЗ, БОГДАН, I-VAN і 
РУТА [10]; у 2012 р. топ-5 брендів-лідерів ринку продажу легкових автомобілів становили: 
HYUNDAI, ВАЗ, ЗАЗ, KIA (країна-виробник  Південна Корея) і VOLKSWAGEN, 
вантажних автомобілів  ГАЗ, FIAT, VOLKSWAGEN, RENAULT і FORD, автобусів  БАЗ, 
ПАЗ, I-VAN, ГАЗ і РУТА [11]; у 2013 р. топ-5 брендів-лідерів ринку продажу легкових 
автомобілів становили: HYUNDAI, ЗАЗ, GEELY (країна-виробник  Китай), TOYOTA і KIA, 
вантажних автомобілів  FIAT, VOLKSWAGEN, ГАЗ, RENAULT і FORD, автобусів  БАЗ, 
ПАЗ, РУТА, I-VAN і ГАЗ [12]; у 2014 році топ-5 брендів-лідерів ринку продажу легкових 
автомобілів становили: TOYOTA, GEELY, ЗАЗ, HYUNDAI і VOLKSWAGEN, вантажних 
автомобілів  VOLKSWAGEN, FIAT, RENAULT, ГАЗ і FORD, автобусів  PEUGEOT 
(країна-виробник  Франція), ETALON (БАЗ), ATAMAN (ПАТ «Черкаський автобус»), 
РУТА і I-VAN [13]. 

Тим самим, можна зробити висновок про те, що, не дивлячись на реалізацію в Україні 
в період 2006-2014 рр. Концепції розвитку автомобільної промисловості та регулювання 
ринку автомобілів у період до 2015 року, продукція вітчизняних автовиробників значною 
мірою втратила конкурентні позиції на національному ринку продажу легкових, вантажних 
автомобілів і автобусів, що свідчить про неефективність досліджуваного нормативно-
правового акту у напрямку задоволення попиту населення на сучасну автомобільну техніку 
продукцією вітчизняного автомобілебудування. 

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, слід зазначити наступне: 
Концепція розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період 
до 2015 року мала значну потенційну економічну та соціальну ефективність, яка, нажаль, 
була практично нівельована сильним негативним впливом світової економічної кризи. 
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ІНСТРУМЕНТИ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Maintenance of business reputation, goodwill and brand is considered in the article. Essence of image of 

brands as a high-efficiency instrument of management of enterprise business reputation is exposed.  Basic directions of 
influence  of goodwill on a competitiveness and estimation of business cost are investigated. The methodological 
approaches to the estimation of cost of business reputation of industrial enterprises are offered. 

Keywords: business reputation, goodwill, image of brand, business cost  
 

В статті розглянуто зміст ділової репутації, гудвілу та бренду. Розкрито сутність іміджу брендів як 
високоефективного інструмента управління діловою репутацією підприємства.  Досліджено основні напрямки 
впливу  гудвілу на конкурентоспроможність і оцінку вартості бізнесу. Запропоновані методологічні підходи до 
оцінки вартості ділової репутації промислових підприємств.  

Ключові слова: ділова репутація, гудвіл, імідж бренду, вартість бізнесу. 
 

Однією з найважливіших проблем економіки промислового підприємства є розвиток 
інструментів і методів менеджменту. В індустріальній економіці ці інструменти і методи 
були спрямовані, в основному, на управління процесами, що відбуваються всередині 
підприємства. В умовах глобалізації, формування постіндустріального інформаційного 
суспільства з вельми насиченим і високо конкурентним ринком, особливого значення 
набувають інструменти і методи управління відносинами підприємства з зовнішнім 
середовищем. До числа цих інструментів і методів відносяться способи управління діловою 
репутацією підприємства, яка, разом з усіма нематеріальними активами, здійснює все 
більший вплив на результати діяльності підприємства. Відмінна ділова репутація, наявність 
популярних торгових марок позитивно впливають на результати діяльності і вартість 
(ринкову капіталізацію) підприємства. У той же час, зростання вартості бізнесу за рахунок 
ділової репутації (гудвілу) знижує рівень прибутковості на капітал, що може призвести до 
зменшення інвестиційної привабливості підприємства. Популярність торгових марок є 
важливою складовою частиною ділової репутації підприємства, яка може самостійно 
оцінюватися. Хоча вигоди від володіння сильними, популярними брендами є стабільними і 
прогнозованими, вони вимагають значних інвестицій і послідовності у здійсненні їх 
розвитку. При цьому окремо зростає і цінність бренду, як нематеріального активу, здатного 
істотно підвищити вартість підприємства. 

В економічній літературі не вироблено єдиного уявлення про співвідношення 
нематеріальних активів, ділової репутації, гудвілу, бренду та торгової марки, про найбільш 
раціональні методи визначення положення бренду на ринку і виборі стратегії управління 
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іміджем торгової марки. Через те, що сучасні маркетингові методи підвищення 
конкурентоспроможності недостатньо використовуються українськими підприємцями як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, Україна втрачає свої позиції в секторі 
високотехнологічних товарів і предметів споживання, насамперед, на ринках колишніх 
республік СРСР, країн Центральної та Східної Європи. Це свідчить про актуальність 
дослідження проблем іміджу українських товарів на зовнішньому ринку, а також ділової 
репутації українських підприємств. 

Метою роботи є дослідження впливу ділової репутації та іміджу брендів на 
конкурентоспроможність і ринкову вартість компанії, а також розвиток методичних основ 
оцінки гудвілу і брендів підприємств. 

Теоретичну та методологічну основи дослідження склали праці провідних зарубіжних 
і українських фахівців у галузі теорії конкурентоспроможності – Л. С. Бляхман, А. Н. 
Кроткова, Й. Кунде, І. М. Ліфиць, М. Портер; оцінки бізнесу – І. Березіна, С. Г. Светунькова, 
М. К. Скотт та інших.  

Поняття «ділова репутація» використовується в українських нормативно-правових 
документах як синонім поняття goodwill, який застосовується в англійській літературі. Воно 
характеризує якість ведення бізнесу; включає в себе морально-етичні, ділові якості 
менеджменту фірми, ступінь орієнтації на запити клієнта, імідж брендів компанії і т.п. 

Однак, на наш погляд, ділова репутація є більш вузьким поняттям і являє собою одну 
з найважливіших складових внутрішньофірмового компонента гудвілу. Крім ділової 
репутації гудвіл включає в себе також ринкову перспективність бізнесу, належність 
підприємства до певної бізнес-системи, місце розташування підприємства та низку інших 
атрибутів. 

Таким чином, гудвіл можна розглядати як всю сукупність нематеріальних умов 
функціонування підприємства, що дозволяє мати конкурентні переваги і генерувати 
додаткові доходи. Гудвіл – категорія суб'єктивно-об'єктивна. Його об'єктивність як 
характеристика незалежності від зовнішніх обставин проявляється при купівлі-продажу 
підприємства і являє собою перевищення ціни придбаного економічного об'єкта над 
балансовою вартістю його власного і позикового капіталу. Однак сам факт продажу не є 
причиною виникнення гудвілу; він лише дозволяє дати кількісно-вартісну характеристику 
гудвілу. 

Гудвіл можна враховувати двояко: 
1. Гудвіл як нематеріальний актив (цей підхід використовується у світовій практиці 

обліку, у тому числі і в Україні); 
2. Гудвіл як додаткові витрати по угоді, пов'язаної з придбанням підприємства. 
Кожен із зазначених варіантів обліку гудвілу має свої переваги і недоліки. Наприклад, 

облік гудвілу як особливого виду нематеріального активу призводить до зменшення 
розрахункової прибутковості внаслідок збільшення балансової вартості активів за рахунок 
включення гудвілу до складу майна, що може бути зустрінута ринком негативно. 

Якщо розглядати гудвіл як витрати, пов'язані із здійсненням операцій з купівлі-
продажу підприємства, то компанія позбавляється можливості списання зазначених витрат 
на собівартість в наступних періодах. Таким чином, при виборі даного способу обліку 
показники прибутку виявляються вищими. 

Залежно від порядку вибору тієї чи іншої форми обліку гудвілу, показники фінансової 
звітності можуть істотно варіюватися, відповідно по-різному буде оцінюватися і фінансовий 
стан підприємства. 

У вітчизняній літературі є велика кількість трактувань поняття «бренд», виділяються 
його подібності та відмінності з терміном «торгова марка». 

Поняття «марка» і «бренд» запозичені з іноземних мов – «марка» з німецького, термін 
«бренд» узятий з англійської мови. У сучасних словниках іноземні терміни Brand і Trade 
Mark переводяться як «торгова марка, торговий знак», «фабричне клеймо» [1, с. 56]. 



 60

Перша зареєстрована торгова марка з'явилася в Англії в 1876 р. Термін бренд по 
відношенню до товару був використаний в США в 1882 р. для позначення одного з продуктів 
компанії Procter & Gamble [2, с. 23]. З цього можна зробити висновок, що Trade Mark і Brand 
є синонімами в англійській мові. 

В українській літературі поняття «бренд» і «торгова марка» найчастіше поділяються і 
їм даються власні трактування. Так, наприклад, торгова марка розуміється як назва, термін, 
знак, символ або дизайн, а також їх комбінації, які призначені для ідентифікації 
товарів/послуг продавця або виробника і для їх відмінності від товарів конкурентів. У 
більшості випадків бренд визначається як торгова марка, пов'язана у свідомості споживача з 
певним враженням, досвідом використання, наділена набором невловимих властивостей і 
якостей [3, с. 10]. На нашу думку, вищезгадане визначення бренду є нічим іншим, як 
визначенням іміджу бренду. Таким чином, в даній роботі терміни «бренд» і «торгова марка» 
вживаються як синоніми; при цьому виділяється як самостійне поняття «імідж бренда» 
(імідж торгової марки). 

Імідж брендів підприємства є високоефективним інструментом управління діловою 
репутацією і має 3 складові: власне атрибути бренду; індивідуальне ставлення споживача до 
бренду; цінність бренду для споживача. 

Для українських компаній важливо формувати, в першу чергу, індивідуальне 
ставлення споживачів до бренду. Саме воно є ключовим параметром іміджу і значною мірою 
і визначає ймовірність покупки того чи іншого товару (продукції, послуги). Рис. 1 і 2 
ілюструють механізм формування відношення і поведінки індивідів [4, с. 43]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ієрархічна модель відношення до бренду 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Механізм формування намірів 
 

У зв'язку зі змінами макро- і мікроекономічних чинників конкуренції, що впливають 
на характер взаємовідносин між учасниками ринку, розгортанням інформаційних систем 
співробітництва та полегшенням доступу до інформації, співвідношення впливу сил 
конкуренції на певному ринку в даний час істотно модифікувалось [5, с. 45]. Перш за все, 
зростає значення чинника загрози вторгнення нових учасників в галузь. Дія даного бар'єру 
змінила напрямок з обмежуючого (перешкоджає) на селективний і в цьому процесі все 
більшу роль зіграло зростання значення ділової репутації компаній. 

Стимулюючі фактори: ситуації, референтні групи, 
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Очікування покупців щодо якісних характеристик, цін і кращого сервісу помітно 
зросли. Покупці мають набагато більш широкий вибір продукції та інформації про 
альтернативні продукти різних виробників у всьому світі. У цих умовах «розуміння 
мотивації і поведінки споживачів, їх врахування при розробці нових продуктів і заходів щодо 
їх просування на ринок - це не питання вибору, а абсолютна необхідність для виживання в 
умовах високої конкуренції» [6, с. 28]. 

При наявності сильних торгових марок компанія стає менш вразливою для атак 
конкурентів. Позитивний імідж бренду є запорукою стабільності в діяльності компанії. 
Специфічні особливості гудвілу, як невловимого об'єкта, який не піддається відчуженню, у 
складі активів підприємства, припускають і розробку особливої методики оцінки його 
вартості. 

Існуючі у світовій практиці підходи до оцінки гудвілу з певною часткою умовності 
можна об'єднати в три групи: дохідні, ринкові і порівняльні. 

Найбільш популярними є дохідні методи оцінки гудвілу, що ґрунтуються на 
майбутніх грошових потоках, «надлишкових прибутках», або «надприбутках» (доданої 
економічної цінності), з яких метод дисконтованих грошових потоків знаходить саме широке 
застосування. Однак він не позбавлений недоліків: грошовий потік, що представляє собою 
різницю між операційним прибутком за період та інвестиціями, профінансованими в цьому ж 
періоді, розрахований за рік, не показує, чи була створена додаткова вартість на інвестиції, 
що принесли прибуток в обліковому році. Для того, щоб простежити весь шлях створення 
вартості у фірмі, необхідно збільшувати прогнозний період. Це, у свою чергу, призводить до 
зниження вірогідності прогнозованих показників і, отже, одержуваних результатів. 

Використання в Україні порівняльного методу оцінки вартості гудвілу практично 
неможливо зважаючи на слабкий розвиток ринку продажів великих об'єктів інвестування. 
Визначення вартості гудвілу через різницю між ринковою вартістю бізнесу та ринковою 
вартістю активів, що знаходяться на балансі, з теоретичної точки зору, видається більш 
обґрунтованим. Проте з практичної точки зору цей підхід вимагає багато часу і витрат, що 
значно звужує сферу його застосування. Тим не менш, на наш погляд, кращим при оцінці 
гудвілу слід визнати підхід, що ґрунтується на оцінці доданої економічної цінності (EVA). 
На відміну від оцінки майбутніх грошових потоків, ця модель характеризує, в першу чергу, 
капіталізацію інвестицій, а не тільки їх витрачання. Крім розміру сукупних інвестицій в 
моделі враховується і величина відсотка, яку міг би отримати інвестор на вкладений капітал. 
EVA визначається як чистий операційний прибуток після оподаткування (NOPAT) за 
вирахуванням відсотка за використання капіталу: 

)( CapitalCNOPATEVA        (1) 
Якщо дохід на капітал (R) визначити як відношення величини NOPAT до величини 

капіталу, то додану економічну цінність (EVA) можна розрахувати за наступною формулою 
[7, с. 105]: 

CapitalCREVA  )(     (2) 
Джерелом отримання цієї «доданої економічної цінності» стає гудвіл як ризикований 

нематеріальний актив, що дозволяє отримувати економічний прибуток. Серед складових 
гудвілу складно виділити найбільш стабільні елементи, що забезпечують досить стійке 
генерування майбутніх доходів, відокремивши їх від випадкових факторів, які дозволяють 
отримувати цей прибуток протягом дуже обмеженого проміжку часу. 

Вартість гудвілу, згідно даного підходу, може бути визначена шляхом ділення 
величини доданої економічної цінності EVA на безризикову процентну ставку (С). 

C

EVA
Goodwill            (3) 

Для того, щоб гудвіл забезпечував генерування відповідних доходів, необхідні 
інвестиції для підтримки ділової репутації підприємства, іміджу брендів своєї продукції і 



 62

інших його складових. В якості одного з джерел цих інвестицій правомірно розглядати 
амортизаційні відрахування, що дозволяють підтримувати гудвіл на відповідному рівні. 

Можна припустити, що вартість бренду слід визначати на основі вигод, які дає 
продавцю товару володіння даною торговою маркою. Оцінку цих вигод доцільно 
здійснювати двома шляхами. 

Перший шлях базується на оцінці потенційного зменшення розміру прибутку 
виходячи з гіпотетичної ситуації відсутності у продавця товару-бренду. Іншими словами, це 
оцінка можливих збитків, які може понести компанія, внаслідок відсутності у неї того чи 
іншого бренду. Отримані дані можна розглядати як мінімальну вартісну оцінку бренду, який 
дозволяє зберегти досягнутий обсяг продажів і утримати завойований ринок споживачів. 

Другий шлях – це оцінка додаткового доходу, який може отримати підприємство за 
рахунок збільшення ширини і довжини бренду, тобто за рахунок розширення ринку 
протягом фіксованого проміжку часу, наприклад, року. Загальна оцінка додаткового доходу 
в цьому випадку може визначатися за формулою термінового ануїтету. 

Запропоновані підходи дозволяють визначити межі, в яких може варіюватися ціна 
бренду. При цьому нижня межа може використовуватися при оцінці вартості активів та 
аналізі фінансово-економічного становища підприємства. Верхня межа вартості бренду може 
використовуватися як вихідна ціна при продажі торгової марки. 

Таким чином, аналізуючи вищевикладене, можна зробити висновки про те, що ділова 
репутація компанії та імідж брендів стають новими факторами, що суттєво впливають на 
співвідношення сил конкуренції в галузі. В даній роботі запропоновано підхід для оцінки 
конкурентних позицій брендів на основі вивчення взаємозв'язку між доходами споживачів, 
ціною товару і його властивостями.  

Також, пропонуються методологічні підходи до оцінки вартості ділової репутації і 
брендів підприємства. Показано, що стосовно українських умов ведення бізнесу для оцінки 
вартості гудвілу доцільно використовувати метод, що ґрунтується на оцінці доданої 
економічної цінності. Оцінку бренду пропонується визначати на основі вигод, які дає 
продавцю товару володіння даною торговою маркою. Витратні методи оцінки вартості 
брендів розглядаються як другорядні і більшою мірою носять інформативний характер. 
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 On today's global economy the market of finished goods or in providing services are preferred to those 
business that are able to offer consumers the best quality of product or service compared to competitors. An important 
factor for the achievement of competitive advantage is the time updating of production. 
 Keywords: amortization, depreciation, fixed assets, recovery of fixed assets. 
 

Важливим фактором для досягнення конкурентних переваг підприємства на ринку є своєчасне 
оновлення засобів виробництва. Аналізуючи шляхи, за допомогою яких підприємство може вплинути на 
відновлення основних засобів, не останнє місце слід виділити для амортизації, яка має значний вплив на 
стимулювання відновлення. 

Ключові слова: амортизація, знос, основні засоби, відновлення основних засобів 
 

В нинішній економічній і політичній ситуації конкурентоспроможним є те 
підприємство, яке випускає продукцію чи надає послугу вищої якості та по нижчій ціні в 
порівнянні з конкурентами. Таких переваг можливо досягти шляхом активізації відтворення 
основного капіталу. 

Основні засоби є матеріально-технічною базою підприємства, вони визначають обсяги 
виробництва та його виробничу потужність, тому своєчасне відновлення основних засобів є 
вкрай важливим. Одним із джерел забезпечення відтворення основних засобів є амортизація.  

Метою статті є дослідження основних шляхів забезпечення відтворення основних 
засобів підприємства. Досліджено роль амортизації у забезпеченні відтворення основних 
засобів для постійного і ефективного функціонування підприємства. 

Складовими основного капіталу можна вважати основні засоби. Основні засоби 
експлуатуються тривалий час, вони поступово втрачають свою вартість за рахунок фізичного 
зносу, а перенесення вартості основних засобів на продукцію, відбувається за рахунок 
амортизації [7, с. 76]. Накопичена сума амортизації у вартісному виразі показує ступінь 
зносу основних засобів. 

Для забезпечення постійного та безперервного процесу виробництва продукції на 
підприємстві необхідне своєчасне відтворення фізично і морально зношених основних 
засобів. Відновлення основних засобів – постійне і безперервне відтворення засобів праці в 
натуральному і вартісному виразі.Одним із джерел забезпечення відновлення є 
амортизаційні відрахування, які накопичуються протягом строку експлуатації основних 
засобів [3]. 

Амортизація у процесі відтворення займає особливе місце, через те що вона 
включається до собівартості виготовленої продукції, а з іншої сторони виступає джерелом 
відтворення основних засобів. Амортизація виступає показником зменшення вартості 
основного засобу в процесі його експлуатації і є важливим елементом впливу на відтворення. 
Виступаючи елементом впливу на відтворення основних засобів, амортизація, в залежності 
від обраного методу нарахування амортизації, строку корисної експлуатації основного 
засобу, а також напрямку використання накопиченої амортизації, може виступати джерелом 
простого відтворення [1].  

Відтворення основних засобів може бути простим і розширеним. Під простим 
відтворенням мається на увазі, що відтворюються основні засоби в тому обсязі, в якому вони 
були зношені чи вибули. Основні засоби в процесі простого відтворення проходять декілька 
стадій: 

- використання основних засобів в господарській діяльності та нарахування 
амортизації; 

- накопичення амортизаційних відрахувань в процесі надходження виручки від 
реалізації продукції. На цьому етапі відбувається перенесення частини вартості основного 
засобу на готовий продукт; 

- просте відтворення характеризується заміною зношених вузлів основного засобу, 
заміною основного засобу в цілому за рахунок накопиченої амортизації. 
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Розширене відтворення передбачає кількісне збільшення основних фондів, наприклад, 
купівля нового обладнання; чи якісне поліпшення вже наявних основних фондів, за рахунок 
якого збільшується їх продуктивність.  

Для забезпечення відтворення основних засобів підприємство може використовувати 
такі джерела:  

- власні кошти, до яких відносяться: прибуток від усіх видів діяльності; амортизаційні 
відрахування; кошти, які надходять від реалізації основних засобів; 

- позикові кошти; 
- залучені кошти. 
Основними джерелами власних коштів для забезпечення відтворення основних 

засобів виступає прибуток і амортизація [1]. Прибуток забезпечує значненадходження 
грошових коштів, тому найчастіше використовується для забезпечення розширеного 
відтворення. А от амортизація, в порівнянні з прибутком,не генерує такого значного 
надходження грошових коштів, тому найчастіше є джерелом простого відтворення основних 
засобів. Наведені джерела, виходячи з вартості їх залучення для забезпечення відновлення 
основних засобів, є дешевшим впорівнянні з позиковими і залученими коштами.Практика 
свідчить,що нарахування амортизації не гарантує наявність коштів для забезпечення 
відновлення основних засобів, тож вплив амортизації можна вважати опосередкованим [6, с. 
88]. Часто може виникати ситуація, що основні засоби, які повністю амортизовані, необхідно 
замінити, але кошти на їх відновлення відсутні, тому підприємству необхідно шукати 
альтернативні шляхи забезпечення відтворення. 

До простого відтворення можна віднести поточні та капітальні ремонти. Під поточним 
ремонтом розуміється заміна вузлів і агрегатів основного засобу для підтримки його в 
робочому стані. Капітальний ремонт – розбирання повністю агрегату та відновлення його 
робочого ресурсу. Виходячи з сутностіпростого відтворення, джерелом фінансування 
поточних і капітальних ремонтів мають виступати амортизаційні відрахування, які є 
додатковими коштами і на які не впливають кон’юнктурні зміни в економіці, тобто вони є 
стабільним джерелом фінансових ресурсів підприємства. Одним із позитивних моментів є те, 
що амортизаційні відрахування не є залученими чи позиковими коштами підприємств, тому 
не передбачають виплату відсотків за кредитами та інших виплат, а це в цілому підвищує 
ефективність виробництва. 

Можливість використання амортизаційних відрахувань, як джерела внутрішнього 
фінансування відтворення основних засобів, можливо розглядати при врахуванні таких 
факторів як: амортизаційна політика держави і внутрішня амортизаційна політика 
підприємства [8, с. 18]. Внутрішня амортизаційна політика підприємства базується на 
принципах амортизаційної політики держави загалом, хоча підприємства мають певну 
альтернативу у виборі строків корисного використання основних засобів та методів 
нарахування амортизації. 

Однією із складових внутрішньої амортизаційної політики підприємства виступає 
обраний метод нарахування амортизації,який має сприяти прискоренню оновлення основних 
засобів та найкраще враховувати усі фактори, пов’язані з експлуатацією об’єкта основних 
засобів [4]. Термін нарахування амортизації повинен бути економічно обґрунтований 
розмірами прибутку від використання обладнання  у процесі виробництва продукції та 
забезпечувати своєчасне оновлення до настання морального зносу. 

Вибір методу нарахування амортизації значно впливає на відтворення основних 
засобів. Використання прискорених методів амортизації (метод зменшення залишкової 
вартості, кумулятивний метод та метод прискореного зменшення залишкової вартості) 
доцільно використовувати для об’єктів основних засобів, які швидко морально застарівають, 
або у міру старіння яких значно збільшуються витрати на їх ремонт та технічне 
обслуговування (транспортні засоби, комп’ютери). Нарахування амортизації за 
прискореними методами нарахування амортизації дозволить підприємству отримувати 
додаткові кошти в перші роки використання основних засобів, та досягається максимізація 
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накопичення амортизаційних відрахувань, в порівнянніз прямолінійним методом 
нарахування амортизації, для забезпечення відтворення основних засобів. Використовуючи 
наведені вище методи нарахування амортизації, виходять із того, що багато видів основних 
засобів виробничого призначення діють більш ефективно, поки вони ще нові і мають високу 
продуктивність. Із плином часу витрати на ремонти збільшуються і наприкінці терміну 
експлуатації об’єкта є набагато вищими, ніж на початку. Це призводить до того, що загальна 
сума витрат на ремонт з роками тільки збільшується, а амортизаційні відрахування 
залишаються практично постійними протягом ряду років. У результаті корисність об’єктів 
основних засобів залишається однаковою протягом багатьох років. 

На нашу думку справедливим методом нарахування амортизації, за використанням 
якого амортизаційні відрахування відображають реальну втрату корисності основних 
засобів, виступає виробничий метод нарахування амортизації. Основною проблемою, яка 
виникає при застосуванні виробничого методу – широта використання. Даний метод 
можливо застосувати до тих основних засобів, від яких можливо точно визначити кількість 
виробленої продукції. 

Для визначення оптимального методу нарахування амортизації для забезпечення 
відтворення основних засобів потрібно звернути увагу, на якій стадії життєвого циклу 
знаходиться продукція, що виробляється [5, с. 282]. Якщо продукція знаходиться на фазі 
розвитку –рекомендується використовувати прямолінійний або виробничий метод, тому що 
вони є методами пропорційного нарахування амортизації. На фазі розвитку збільшення суми 
амортизаційних відрахувань за незначних обсягів реалізації сприятиме збільшенню ціни на 
продукцію, що призведе до зниження попиту на неї, що для підприємства є не бажаним 
явищем. 

По іншому виглядає ситуація з продукцією, що перебуває у фазі становлення та 
зрілості. В такій ситуації доцільно застосовувати прискорені методи нарахування амортизації 
(зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та 
кумулятивний). Фаза становлення характеризується зменшенням витрат на виробництво, 
зростанням попиту і, як наслідок, досягненням максимального прибутку. На даних етапах 
кошти ефективно витрачаються на розширене відтворення основних засобів. 

Останньою фазою, яку проходить продукція, є стадія спаду. Для цієї фази характерні 
зниження обсягів продажу, і як наслідок, зменшення прибутку. Тому виникає ситуація, що 
доцільніше застосовувати пропорційні методи нарахування амортизації (прямолінійний і 
виробничий). 

Виходячи зі стадії життєвого циклу, на якому знаходиться продукція що 
виробляється, можливо сформувати системний підхід до визначення і застосування 
дозволених законодавством методів нарахування амортизації для раціонального розподілу 
амортизаційних відрахувань протягом строку випуску певного виду продукції.Слід 
зауважити, що наведені методи нарахування амортизації тільки тоді можна вважати 
прискореними, коли зберігається умова реальної оцінки строку корисного використання [5, с. 
283]. При завищенні терміну використання основних засобів сума нарахованої амортизації 
зменшується. 

Обраний метод нарахування амортизації, безперечно, є важливим важелем впливу на 
відтворення основних засобів, проте, ще одним досить значним елементом впливу є напрям 
використання нарахованих амортизаційних відрахувань. На практиці виникає проблема – 
відсутність необхідних коштів для забезпечення відтворення основних засобів[2, с. 14]. Така 
ситуація виникає через те, що накопичена сума амортизації, що повертається у вигляді 
прибутку, може використовуватись підприємством на власний розсуд: на закупку матеріалів, 
виплату заробітної плати, погашення різного роду заборгованостей та ін.  

Підсумовуючи вище викладене, пропонуємо підприємствам створювати фонд 
відтворення основних засобів.Створення фонду відтворення основних засобів дозволить 
акумулювати підприємству певну суму коштів, за допомогою яких можливо буде в 
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необхідний момент забезпечити відтворення основного засобу. Від створення фонду 
відновлення підприємство може отримати додаткові вигоди. 

До основних переваг створення фонду забезпечення відтворення основних 
засобівдоцільно віднести: 

- наповнення даного фонду можливо за рахунок вільних коштів підприємства. Не 
виключено, що наповнення можливе за рахунок амортизаційних відрахувань, в такому 
випадку амортизаційні відрахування виконуватимуть свою пряму функцію – виступатимуть 
джерелом відтворення основних засобів; 

- підприємство, в необхідний момент, матиме певну суму коштів для фінансування 
відтворення основних засобів. Це в свою чергу мінімізує можливі простої виробництва, 
виробництво бракованих виробів через відсутність коштів для заміни чи ремонту 
обладнання, що використовується; 

- отримання додаткових вигід. Додаткові фінансові вигоди підприємство може 
отримати при умові, що кошти, зосереджені уфонді відтворення, можливовкласти в банк під 
певний відсоток, чи підприємство може інвестувати їх в цінні папери і отримувати 
дивіденди.  

Поряд з перевагами, слід також зазначити негативні наслідки створення фонду 
відтворення основних засобів: 

- виведення певної суми коштів з обороту. Такий крок, як створення фонду 
відтворення може загрожувати нестачею обігових коштів для забезпечення нормального 
функціонування виробничих процесів; 

- при умові, що кошти фонду відтворення не вкладені в цінні папери та не розміщені 
під депозит - ризик впливу на них інфляційних процесів; 

- при створенні фонду забезпечення відтворення основних засобів збільшується 
навантаження на обліковий апарат, необхідний постійний контроль за станом фонду, якщо 
він використовується. 

Одним із важливих аспектів відтворення основних засобів є дотримання оптимальних 
термінів забезпечення даного відтворення.Своєчасне відтворення дозволяє раціонально 
використовувати ресурси підприємства і досягти максимального економічного ефекту. 
Виходячи з цього можна зробити висновок, що оскільки амортизація є власним джерелом 
фінансування відтворення, вона може забезпечити своєчасне відтворення основних засобів. 
Тож керівництву підприємства необхідно максимально забезпечити своєчасність 
надходження коштів для фінансування відтворення основних засобів.  

Отже, амортизація має значний вплив на забезпечення відтворення основних засобів. 
Вонаможе виступати власним джерелом для забезпечення простого відтворення основних 
засобів. Дане джерело є дешевшим для залучення в порівнянні із іншими джерелами - 
залученими та позиковими коштами. Проблемою є те, що амортизація, може 
використовуватись для інших потреб підприємства і не брати участь у відтворенні основних 
засобів. У такому випадку підприємству доводиться залучати інші доступні джерела, які є 
дорожчими. 
 Одним із значних елементів впливу на відтворення основних засобів виступає 
доцільність створення амортизаційного фонду. При певних обставинах амортизаційний фонд 
може забезпечити значні вигоди для підприємства, при умові його раціонального 
використання. 
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The article describes the development of trends for sanatorium sphere enterprises in modern conditions of 
economic crisis in Ukraine, and also loses of a considerable part of recreational areas as a result of annexation of the 
Crimea and the conduct of АТО in the eastern part of the country. A comparison indicators of enterprises activity the 
sanatorium sphere of Odessa region in recent years are conducted. The evaluation of changes in indicators of 
enterprises activity the sanatorium sphere of Odessa region is conducted and the main trends of their dynamics are 
identified.  
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У статті розглянуті тенденції розвитку підприємств санаторно-курортної сфери в сучасних умовах 
економічної кризи в Україні, а також втрати значної частини рекреаційних територій внаслідок анексії АР 
Крим і ведення дій в зоні АТО в східній частині країни. Проведено зіставлення показників діяльності 
підприємств санаторно-курортної сфери Одеського регіону за останні роки. Дана оцінка змін показників 
діяльності підприємств санаторно-курортної сфери Одеського регіону та виявлено основні тенденції їх 
динаміки. 

Ключові слова: санаторно-курортна сфера, Одеський регіон, підприємства курортного господарства. 
 

В більшості країн світу активно розвивається ринок сфери послуг, призначених для 
населення. Особливе місце серед послуг займає рекреаційний сектор, який забезпечує 
оздоровлення, відпочинок та лікування населення за рахунок споживання різноманітних 
рекреаційних ресурсів, що має певна рекреаційна територія. Величезний рекреаційний 
потенціал має більшість регіонів України. Кількісне оцінювання стану та розвитку 
підприємств санаторно-курортного комплексу дозволяє виявити існуючі тенденції та 
визначати напрямки усунення наявних недоліків та успішного розвитку рекреаційної галузі. 
Статистична інформація щодо діяльності підприємств санаторно-курортної сфери 
використовується в дослідженнях багатьох вітчизняних учених: В.Г. Герасименко, Н.М. 
Кузнєцової, М.Д. Балджи, С.Г. Нездоймінова, О.Г. Милашко, С.С. Галасюк та інших.  

Для кількісної оцінки розвитку підприємств туризму та санаторно-курортного 
комплексу в статистичну практику введено категорію «колективні засоби розміщування» 
відвідувачів цих підприємств.  

У відповідності до статистичних стандартів колективні засоби розміщування 
розподіляють на такі типи: 1) готелі та аналогічні засоби розміщування (готель, мотель, 
готельно-офісний центр, кемпінг, клуб із приміщенням для проживання, гуртожиток для 
приїжджих, туристська база, гірський притулок, студентський літній табір та інші місця для 
тимчасового розміщування); 2) спеціалізовані засоби розміщування (санаторій, дитячий 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C$�
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669121�
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санаторій, пансіонат з лікуванням, дитячий заклад оздоровлення цілорічної дії, дитячий 
центр, санаторій-профілакторій, бальнеологічна лікарня, грязелікарня, будинок відпочинку, 
пансіонат відпочинку, база відпочинку, оздоровчий заклад 1 - 2 денного перебування) [1, с. 
203]. 

Статистичні дані свідчать, що незважаючи на важливе значення санаторно-курортних 
закладів для лікування та відпочинку населення, а також для розвитку економіки курортних 
територій в Україні, загальна кількість колективних спеціалізованих засобів розміщування 
(юридичних та фізичних осіб) в останні роки невпинно зменшується, що прискорили анексія 
Криму Російською Федерацією та ведення військових дій у зоні антитерористичної операції 
(далі скорочено - АТО). 

Найбільша кількість працюючих санаторно-курортних закладів в Україні була у 2011 
році – 3012 суб’єктів (табл. 1, рис. 1). Вже в 2012 році вона скоротилась на 115 закладів (на 
3,82%) і склала 2897 суб’єктів, в 2013 році скорочення від рівня 2011 року склало 183 
одиниць (зменшення на 6,08%)– до 2829 одиниць, а у 2014 році у зв’язку з зовнішньою 
агресією та економічною кризою кількість закладів скоротилась від рівня 2011 року на 1084 
одиниці (на 35,99%) – працюючих санаторно-курортних і оздоровчих закладів залишилось 
лише 1928 [2, с. 18; 3; 4; 5]. 

Таблиця 1 
Тенденції у зміні кількості колективних спеціалізованих засобів розміщування  

в Україні за регіонами у 2011-2014 рр., одиниць* 

Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
Відхилення 
2014 р. від 

2011 р. 
Україна - всього 3012 2897 2829 1928** –1084** 
у тому числі за регіонами:      

АР Крим 544 507 463 н/д** н/д** 
Вінницька 30 29 28 25 –5 
Волинська 78 76 83 74 –4 
Дніпропетровська 131 130 127 119 –12 
Донецька 332 348 319 62** –270** 
Житомирська 20 19 20 20 0 
Закарпатська 60 57 56 58 –2 
Запорізька 220 226 232 230 +10 
Івано-Франківська 35 33 32 31 –4 
Київська 81 77 77 75 –6 
Кіровоградська 41 30 29 29 –12 
Луганська 74 64 54 8** –66** 
Львівська 108 78 70 67 –41 
Миколаївська 205 218 223 226 +21 
Одеська 427 407 432 394 –33 
Полтавська 40 39 39 37 –3 
Рівненська 22 19 19 15 –7 
Сумська 24 22 18 19 –5 
Тернопільська 18 15 14 12 –6 
Харківська 93 96 91 75 –18 
Херсонська 229 233 247 210 –19 
Хмельницька 16 16 16 16 0 
Черкаська 61 49 50 51 –10 
Чернівецька 12 20 10 9 –3 
Чернігівська 38 34 32 29 –9 
м. Київ 50 37 32 37 –13 
м. Севастополь 22 18 16 н/д** н/д** 

* Розроблено автором на підставі [2, с. 18; 3, с. 86 - 87; 4, с. 85 - 86; 5, с. 84 - 85] 
** Дані відсутні або скориговані внаслідок анексії Криму та військових дій в зоні АТО 
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Рис. 1. Динаміка кількості колективних спеціалізованих засобів розміщування – 

юридичних та фізичних осіб в Україні у 2011-2014 роках, одиниць * 
* Розроблено автором на підставі [2, с. 18; 3, с. 86 - 87; 4, с. 85 - 86; 5, с. 84 - 85] 
 

 
Рис. 2. Кількість колективних спеціалізованих засобів розміщування – юридичних та 

фізичних осіб за регіонами України  у 2014 році, одиниць * 
* Розроблено автором на підставі [5, с. 84 - 85] 
 

В 2014 році регіонами-лідерами з найбільшою кількістю санаторно-курортних 
закладів були південні регіони України з приморською береговою смугою (рис. 2): Одеська 
область (394 заклади), Запорізька область (230 закладів), Миколаївська (226 закладів), 
Херсонська область (210 закладів). 
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В Україні, після анексії Криму Російською Федерацією, найбільш важливим 
рекреаційним регіоном є Одеська область, яка має вигідне географічне розташування, 
пов’язане з її приморським положенням. Одеська область також має всі рекреаційні ресурси 
для розвитку санаторно-курортного комплексу в регіоні: кліматичні, гідрологічні, 
бальнеологічні, ландшафтні та історико-культурні ресурси. Одеська область і, в першу чергу, 
її приморська смуга, має, передусім, високий рекреаційний природно-ресурсний потенціал: 
теплий клімат, морські пляжі, лікувальні грязі, джерела мінеральних вод, рапа лиманів та 
озер, унікальні природні комплекси, привабливі краєвиди, мисливські та рибальські угіддя, 
акваторія лиманів, озер, моря. Поєднання всіх цих факторів і умов визначає рекреаційну 
цінність території області, формує її рекреаційний потенціал [1]. 

Одним з основних рекреаційних ресурсів є Чорне море. Морське узбережжя регіону є 
самостійним природним курортно-рекреаційним чинником, що надає можливість створити 
умови для лікування морем (таласотерапії). 

Вода Чорного моря характеризується значною мінералізацією. До складу води 
Чорного моря входять кухонна сіль, хлористий і сірчановодневий магній, вуглекислий 
кальцій, солі йоду, брому, заліза та інші мікроелементи. В зоні прибою утворюється велика 
кількість негативно заряджених гідроіонів, що позитивно впливають на організм людини. 
Крім того, повітря на березі моря збагачене киснем, солями брому, хлору, йоду, що робить 
його особливо корисним [6, с. 278].  

Купальний сезон пересічно триває 114 днів, а особливістю клімату також є значна 
кількість ясних сонячних днів – до 290 на рік. За кількістю сонячних днів та сумою активних 
температур приморська територія області поступається тільки Євпаторії. Довжина морських 
пляжів, придатні для використання в рекреаційних цілях, дорівнює 175 км (з урахуванням 
лиманів в Одеській області –300 км.), а їх ширина – в середньому 50 м [1, с. 351]. 

У структурі рекреаційного потенціалу Одеської області також провідну роль 
відіграють цілющі фактори причорноморських лиманів – особливий мікроклімат, вода з 
розчиненими в ній солями (рапа), пісок їхніх берегів, лікувальні грязі. Високі лікувальні 
властивості грязей Куяльницького та Шаболатського (Будакського) лиманів формуються за 
рахунок сульфітів морської води і тому вони дуже популярні в одеській групі курортів. У 
пониззі великих річок (Дунай, Дністер) і лиманів, на морських узбережжях і в шельфовій 
зоні розташовані високо-цінні й унікальні природні комплекси, водно-болотні угіддя, 
екосистеми, що формують високий біосферний потенціал регіону, який має національне і 
міжнародне, глобальне значення [1, с. 351]. 

В області нараховується 67 водосховищ та 937 ставків. Загальний обсяг прісної води, 
який акумулюється у штучних водоймах, складає 2127,25 млн. м3. Прогнозні ресурси прісних 
підземних вод складають 736,7 тис. м2. Балансові запаси лікувальних грязей складають 
76390000 м3. Лікувальні грязі Куяльницького лиману мають світове визнання. Їх геологічні 
запаси оцінюють приблизно як 24 000 тис. м3, а загальні балансові поклади – більше ніж у 
15000 м3. Ропа Куяльницького лиману має велике лікувальне значення, тому що містить солі 
магнію, кальцію, йоду та брому. Великі поклади лікувальних грязей (близько 14000 тис. м3) 
також є в Тилигульському та Шаболатському лиманах [6, с. 276]. Лікувально-оздоровче 
значення має також ропа лиманів, яка містить різні мікроелементи (йод, бром, бор та інші 
мікроелементи). Одеська область має також різноманітні типи мінеральних вод. Із 200 
джерел залучені до господарського обігу 7 родовищ, з яких найбільше Одеське – 2272 
м3/добу (м. Одеса), Куяльницьке – 834 м3/добу (Біляївський район), Сергіївське – 354 м3/добу 
та Кароліно-Бугазьке – 1800 м3/добу (Білгород-Дністровський район), Чорноморське – 212 
м3/добу (Овідіопольський район) [7, с. 351]. 

Одеська область має також дуже значні історико-культурні рекреаційні ресурси. 
Місто Одеса та його передмістя, а також інші райони Одеської області відомі туристичними 
брендами світового значення: Потьомкінські сходи, Французький бульвар, Оперний театр, 
вулиця Дерибасівська, Одеські катакомби, комплекс відпочинку «Аркадія», Білгород-
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Дністровська та Ізмаїльська фортеці, Ольвія, Березань, острів Зміїний, де раніше знаходився 
давньогрецький храм Ахілла, тощо [8]. 

Вагомим стимулом для громадян Ізраїлю, США, Німеччини, Австралії та інших країн 
для відвідин Одеси та інших міст та селищ області є бажання вихідців цієї місцевості 
побачити свою історичну батьківщину [8]. Крім того, Південь України – багатонаціональний 
край, де мешкають представники багатьох різних народів із своєю особливою культурою, 
архітектурою, способом ведення господарства, звичаями. Тому найближчим часом будуть 
популярні тури по німецьких, гагаузьких, болгарських чи українських селах, приєднання до 
сільського зеленого туризму, край рибальства на Тілігульському або Дніпро-Бугському 
лиманах, водний відпочинок вздовж Дністра чи Південного Бугу, полювання восени в 
плавнях Дунаю чи Дністра [8]. 

Одеський регіон має і широко відомі значні соціально-економічні рекреаційні ресурси 
– рекреаційне господарство, що включає сотні різноманітних рекреаційних об’єктів та 
закладів – курорти, санаторії, пансіонати, профілакторії, будинки та бази відпочинку, дитячі 
табори, спортивні бази та заклади, екскурсійні центри тощо. Лікувальний профіль курортів 
регіону – клімато-бальнео-грязьовий та лікування морем (таласотерапія). Ці санаторно-
курортні заклади розміщені як в м. Одесі (райони «Аркадія», «Великий Фонтан», «Дача 
Ковалевського», «Чорноморка», «Лузанівка»), в інших місцях узбережних земель Одеської 
області (селища Затока, Сергіївка, Косівка, Курортне, Папаздра, Миколаївка, Приморське, 
Лебедівка, Приморське, Тузли) [6, с. 278 - 280]. 

Аналіз статистичних показників щодо функціонування санаторно-курортних і 
оздоровчих закладів в Одеському регіоні в останні роки демонструє тенденцію до зниження 
їх кількості (табл. 2, рис. 3). 

Таблиця 2 
Тенденції у зміні кількості колективних спеціалізованих засобів розміщування  

в Одеському регіоні у 2011 - 2014 роках, одиниць * 

Показники 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
Відхилення 
2014 р. від 

2011 р. 

Спеціалізовані засоби розміщування – всього 427 407 432 394 –33 

з них:      
санаторії 23 22 20 20 –3 
дитячі санаторії 9 8 8 8 –1 
дитячі центри – 1 1 1 +1 
санаторії-профілакторії 9 9 10 9 0 
будинки відпочинку 3 3 2 1 –2 
пансіонати відпочинку 5 6 7 5 0 

бази відпочинку, інші заклади відпочинку 377 358 384 350 –27 

оздоровчі заклади 1-2 денного перебування 1 – – – –1 
*Розроблено автором на підставі [2, с. 5 - 6; 3, с. 6, 8; 4, с. 7, 9, 11; 5, с. 7, 9, 11] 
 

За період 2011-2014 років відбулось скорочення за багатьма видами колективних 
спеціалізованих засобів розміщування, крім  1 дитячого центру, що почав діяти у 2012 році 
по теперішній час (табл. 2): відносно рівня 2011 року в 2014 році працювало менше на 3 
санаторія, на 1 дитячий санаторій, на 2 будинки відпочинку, а також менше на 27 баз 
відпочинку та інших закладів відпочинку, у той же час кількість санаторіїв-профілакторіїв та 
пансіонатів відпочинку не змінилась. 

Найбільша кількість працюючих санаторно-курортних закладів в Одеської області 
(рис. 3) була у 2011 році (427 суб’єктів діяльності) та у 2013 році (432 суб’єкта), у 2012 році 
відбулось значне скорочення їх кількості (407 суб’єктів), але найбільше чисельність 
рекреаційних закладів впала в 2014 році (394 суб’єкта) – на 7,73% менше від рівня 2011 року. 
Із загальної кількості колективних спеціалізованих засобів Одеського регіону готелі та 
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аналогічні засоби розміщування у 2014 році складали 28,83%, а санаторно-курортні та 
оздоровчі заклади  – 71,17% (тобто в 2,5 рази більше). 

 

Рис. 3. Динаміка кількості колективних спеціалізованих засобів розміщування – 
юридичних та фізичних осіб в Одеському регіоні у 2011 - 2014 роках, одиниць * 

* Розроблено автором на підставі [2, с. 5 - 6; 3, с. 6, 8; 4, с. 7, 9, 11; 5, с. 7, 9, 11] 
 

Розподіл в регіоні санаторно-курортних і оздоровчих закладів за видами у 2014 році 
був такий (рис. 4):  20 санаторіїв (7,12%  від загальної кількості колективних спеціалізованих 
засобів), 8 дитячих санаторіїв (2,85%), 1 дитячій центр (0,36%), 9 санаторіїв-профілакторіїв 
(3,20%), 1 будинок відпочинку (0,36%), 5 пансіонатів відпочинку (1,78%), 350 баз та інших 
закладів відпочинку (55,52%). 

Скорочення чисельності санаторно-курортних і оздоровчих закладів в Одеському 
регіоні в останні роки привели до відповідного скорочення загальної кількості їх штатних 
працівників (табл. 3, рис. 4, рис. 5).  

Так, у 2012 році у спеціалізованих засобах розміщування працювало 6851 осіб, у 2013 
році – 7073 особи, що на 3,24% (на 222 особи) більше, ніж у 2012 році, а у 2014 році – 6158 
осіб, що на 10,11% (на 693 особи) менше, ніж у 2012 році. 

 
Рис. 4. Структура складу колективних спеціалізованих засобів розміщування – 

юридичних та фізичних осіб в Одеському регіоні  в 2014 році, одиниць* 
* Розроблено автором на підставі [5, с. 7,  9, 11] 

 

Середньооблікова кількість працюючих у санаторно-курортних закладах Одеської 
області (табл. 3) знизилась у 2014 році відносно рівня 2012 року: в санаторіях (на 425 осіб 
або на 14,52%), в санаторіях-профілакторіях (на 18 осіб або на 4,58%), в будинках 
відпочинку (на 53 особи або на 81,54%), в пансіонатах відпочинку (на 5 осіб або на 13,51%), 
але найбільше середньооблікова кількість зменшилась в 2014 році на базах відпочинку та 
інших закладах відпочинку (на 232 особи або на 17,82% менше від рівня 2012 року). 

Проте, у 2014 році відбулось збільшення середньооблікової кількості штатних 
працівників відносно рівня 2012 року в дитячих санаторіях (на 25 осіб або на 1,42%) та у 
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дитячих центрах (на 16 осіб або на 3,62%). У 2012-2014 роках спостерігається тенденція 
щорічного зменшення загальної кількості оздоровлених осіб у санаторно-курортних і 
оздоровчих закладах Одеського регіону (табл. 4, рис. 6).  

Таблиця 3 
Тенденції у зміні середньооблікової кількості штатних працівників 

колективних спеціалізованих засобів розміщування в Одеському регіоні  
у 2012-2014 рр., осіб * 

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
Відхилення  

2014 р. від 2012 р. 
Спеціалізовані засоби розміщування – всього 6851 7073 6158 –693 
з них:     

санаторії 2927 2720 2502 –425 
дитячі санаторії 1685 1729 1709 +25 
дитячі центри 442 450 458 +16 
санаторії-профілакторії 393 459 375 –18 
будинки відпочинку 65 43 12 –53 
пансіонати відпочинку 37 112 32 –5 

бази відпочинку, інші заклади відпочинку 1302 1560 1070 –232 
оздоровчі заклади 1-2 денного перебування – – – – 

* Розроблено автором на підставі [3, с. 7, 9; 4, с. 8, 10, 12; 5, с. 8, 10, 12] 

 

Рис. 5. Динаміка середньооблікової кількості штатних працівників  
колективних спеціалізованих засобів – юридичних та фізичних осіб  

в Одеському регіоні у 2012-2014 рр., осіб * 
*Розроблено автором на підставі [3, с. 7, 9; 4, с. 8, 10, 12; 5, с. 8, 10, 12] 
 

Якщо у 2011 загальна кількість оздоровлених осіб складала 273716 осіб (рис. 6), то у 
2012 році кількість оздоровлених осіб збільшилась на 25010 осіб – до 298726 осіб, але за 
2013 рік кількість оздоровлених осіб зменшилась до 272380 осіб, що на 8,82% (на 26346 осіб) 
менше, ніж у 2012 році, а у 2014 році кількість оздоровлених зменшилась до 209272 осіб, що 
на 29,95% (на 89454 осіб) менше, ніж у 2012 році. Кількість оздоровлених осіб у санаторно-
курортних закладах Одеської області (табл. 4) знизилась у 2014 році відносно рівня 2012 
року в санаторіях (на 14892 особи або на 19,43%), у дитячих центрах (на 94 осіб або на 
0,82%), в санаторіях-профілакторіях (на 1199 осіб або на 9,65%), в будинках відпочинку (на 
7791 осіб або на 61,15%), в пансіонатах відпочинку (на 1286 осіб або на 40,49%), але 
найбільше кількість оздоровлених осіб зменшилась на базах відпочинку та інших закладах 
відпочинку (на 66623 осіб або на 40,93%).  

Таблиця 4 
Тенденції у зміні кількості оздоровлених осіб у колективних спеціалізованих засобах 

розміщування в Одеському регіоні у 2012 - 2014 рр., осіб * 

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
Відхилення 2014 р. 

від 2012 р. 

Спеціалізовані засоби розміщування – всього 298726 272380 209272 –89454 

з них:     
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санаторії 76649 67699 61757 –14892 
дитячі санаторії 19542 21713 21973 +2431 
дитячі центри 11410 11628 11316 –94 
санаторії-профілакторії 12424 15001 11225 –1199 
будинки відпочинку 12741 12753 4950 –7791 
пансіонати відпочинку 3176 9659 1890 –1286 

бази відпочинку, інші заклади відпочинку 162784 133927 96161 –66623 
оздоровчі заклади 1-2 денного перебування – – – – 

* Розроблено автором на підставі [3, с. 6, 8; 4, с. 7, 9, 11; 5, с. 7, 9, 11] 
У той же час, у 2014 році відбулось зростання кількості оздоровлених осіб відносно 

рівня 2012 року в дитячих санаторіях (на 2431 осіб або на 12,44% відносно рівня 2012 року).  
Тенденцію до зменшення також демонструє зміна кількості оздоровлених дітей у віці 

0-17 років у колективних спеціалізованих засобах розміщування в Одеському регіоні в 2012-
2014 роках (табл. 5, рис. 7). 

 
Рис. 6. Динаміка кількості оздоровлених осіб у колективних спеціалізованих засобах 

розміщування – юридичних та фізичних особах в Одеському регіоні  
у 2011-2014 рр., осіб * 

* Розроблено автором на підставі [2, с. 18; 3, с. 6, 8; 4, с. 7, 9, 11; 5, с. 7, 9, 11] 
Таблиця 5 

Тенденції у зміні кількості оздоровлених дітей у віці 0 - 17 років у 
колективних спеціалізованих засобах розміщування в Одеському регіоні  

в 2012-2014 рр., осіб * 

Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
Відхилення  

2014 р. від 2012 р. 
Спеціалізовані засоби розміщування – всього 77851 73984 59904 –17947 
з них:     

санаторії 13918 10139 8636 –5282 
дитячі санаторії 19012 21209 21291 +2279 
дитячі центри 11410 11628 11316 –94 
санаторії-профілакторії 1160 1188 798 –362 
будинки відпочинку 1253 1471 385 –868 
пансіонати відпочинку 321 1535 403 +82 

бази відпочинку, інші заклади відпочинку 30777 26814 17075 –13702 
оздоровчі заклади 1-2 денного перебування – – – – 
* Розроблено автором на підставі [3, с. 6, 8; 4, с. 7, 9, 11; 5, с. 7, 9, 11] 
 

У 2012 році загальна кількість дітей у віці 0-17 років, які перебували у 
спеціалізованих засобах розміщування в Одеській області, складала 77851 осіб, у 2013 році 
кількість таких дітей скоротилась до 73984 осіб, що на 4,97% (на 3867 осіб) менше, ніж у 
2012 році, а у 2014 році кількість таких дітей скоротилась ще більше – до 59904 осіб, що на 
23,05% (на 17947 осіб) менше, ніж у 2012 році. Кількість оздоровлених дітей у віці 0-17 років 
у санаторно-курортних закладах Одеської області (табл. 5) знизилась у 2014 році відносно 
рівня 2012 року в санаторіях (на 5282 особи або на 37,95%), у дитячих центрах (на 94 осіб 
або на 0,82%), в санаторіях-профілакторіях (на 362 особи або на 31,21%), в будинках 
відпочинку (на 868 особи або на 69,27%), найбільше кількість оздоровлених осіб зменшилась 
на базах відпочинку та інших закладах відпочинку (на 13702 особи або на 44,52%).  Проте, у 



 75

2014 році відбулось суттєве зростання кількості оздоровлених осіб відносно рівня 2012 року 
у дитячих санаторіях (на 2279 осіб або на 11,99%) та пансіонатах відпочинку (на 82 особи 
або на 25,55% відносно рівня 2012 року). 

Аналіз обслуговування іноземців у 2012-2014 роках показує тенденцію до різкого 
зменшення загальної кількості іноземців, що відпочивали та лікувались у санаторно-
курортних і оздоровчих закладах Одеського регіону в 2014 році у порівнянні з 2012 та 2013 
роками (табл. 6, рис. 8). 

 

 
 

Рис. 7. Динаміка кількості оздоровлених дітей у віці 0 - 17 років у колективних 
спеціалізованих засобах розміщування – юридичних та фізичних особах 

в Одеському регіоні у 2012-2014 роках, осіб * 
* Розроблено автором на підставі [3, с. 6, 8; 4, с. 7, 9, 11; 5, с. 7, 9, 11] 
 

У 2012 році в Одеській області було обслуговано 61675 осіб-іноземців, у 2013 році - 
55022 осіб, що на 10,79% (на 6653 осіб) менше, ніж у 2012 році, а у 2014 році - 11176 осіб, 
що на 81,88% (на 50499 осіб) або в 5,5 разів менше, ніж у 2012 році.  

Таблиця 6 
Тенденції у зміні кількості іноземців у колективних спеціалізованих засобах 

розміщування в Одеському регіоні в 2012 - 2014 роках, осіб * 
Показники 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Відхилення  
2014 р. від 2012 р. 

Спеціалізовані засоби розміщування – всього 61675 55022 11176 –50499 

з них:     
санаторії 9573 8161 5441 –4132 
дитячі санаторії 4357 3329 3075 –1282 
дитячі центри 26 182 – –26 
санаторії-профілакторії 1974 2236 98 –1876 
будинки відпочинку 3945 2326 68 –3877 
пансіонати відпочинку 1302 4549 180 –1122 
бази відпочинку, інші заклади відпочинку 40498 34239 2314 –38184 
оздоровчі заклади 1-2 денного перебування – – – – 

 Розроблено автором на підставі [3, с. 6, 8; 4, с. 7, 9, 11; 5, с. 7, 9, 11] 
Кількість іноземців у санаторно-курортних закладах Одеської області (табл. 6) 

знизилась у 2014 році відносно рівня 2012 року у всіх видах спеціалізованих засобах 
розміщування: в санаторіях (на 4132 особи або на 43,16%), у дитячих санаторіях (на 1282 
осіб або на 29,42%), у дитячих центрах (на 26 осіб), в санаторіях-профілакторіях (на 1876 
осіб або на 95,04%), в будинках відпочинку (на 3877 осіб або на 98,28%), в пансіонатах 
відпочинку (на 1122 особи або на 86,18%), на базах відпочинку та інших закладах 
відпочинку (на 38184 особи або на 94,29%). Таке значне і стрімке зменшення кількості 
іноземців у колективних спеціалізованих засобах розміщування значною мірою обумовлено 
очікуванням небезпеки внаслідок військових дій в зоні АТО, впливом антиукраїнської 
пропаганди, падінням платоспроможності громадян окремих держав тощо. 
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Рис. 8. Динаміка кількості іноземців у колективних спеціалізованих засобах 

розміщування – юридичних та фізичних особах в Одеському регіоні  у 2012-2014 рр., 
осіб * 

* Розроблено автором на підставі [3, с. 6, 8; 4, с. 7, 9, 11; 5, с. 7, 9, 11] 
 

Проте, військова загроза є лише одним з чинників, що обумовлюють кризовий стан в 
рекреаційній галузі країни в цілому та Одеського регіону зокрема. Загалом неефективне 
функціонування санаторно-курортних і оздоровчих закладів визначається такими 
причинами: відсутністю коштів на експлуатацію санаторно-курортних закладів; низькою 
платоспроможність населення України, що обумовлює неможливість оплачувати відпочинок 
у санаторно-курортних закладах; зниженням якості санаторно-курортних послуг; 
відсутністю ефективної державної політики в напрямі економічного сприяння діяльності 
закладів санаторно-курортної галузі; незадовільно транспортною інфраструктурою; 
веденням військових дій в зоні АТО в місцях традиційних рекреаційних регіонів України, 
анексією Криму тощо.  

Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки:  
а) Україна в цілому та Одеський регіон зокрема мають значний соціально-

економічний рекреаційний потенціал:  рекреаційні ресурси для розвитку санаторно-
курортного комплексу (кліматичні, гідрологічні, бальнеологічні, ландшафтні та історико-
культурні ресурси) та рекреаційне господарство (курорти, санаторії, пансіонати, 
профілакторії, будинки та бази відпочинку, дитячі табори, спортивні бази та заклади, 
екскурсійні центри тощо);  

б) наявний рекреаційний потенціал використовується незадовільно, що обумовлює 
відповідні негативні тенденції показників діяльності санаторно-курортних і оздоровчих 
закладів. Загалом по Україні у 2014 році кількість цих закладів скоротилась від рівня 2011 
року на 1084 одиниць (на 35,99%) – до 1928 закладів. В Одеській області загальна 
чисельність рекреаційних закладів склала в 2014 році 394 суб’єкта, що на 7,73% менше від 
рівня 2011 року;  

в) зменшення чисельності санаторно-курортних і оздоровчих закладів в Одеському 
регіоні у 2012-2014 роках привели до відповідного скорочення загальної кількості їх штатних 
працівників. У спеціалізованих засобах розміщування працювало в 2014 році 6158 осіб, що 
на 10,11% (на 693 особи) менше, ніж у 2012 році;  

г) скорочення чисельності санаторно-курортних і оздоровчих закладів в Одеському 
регіоні у 2012-2014 роках обумовило скорочення загальної кількості оздоровлених осіб. У 
2014 році кількість оздоровлених зменшилась до 209272 осіб, що на 29,95% (на 89454 осіб) 
менше, ніж у 2012 році;  

д) тенденцію до зменшення також демонструє зміна кількості оздоровлених дітей у 
віці 0-17 років. У 2014 році кількість таких дітей скоротилась до 59904 осіб, що на 23,05% 
(на 17947 осіб) менше, ніж у 2012 році;  

є) аналіз обслуговування іноземців у 2012-2014 роках показує тенденцію до різкого 
зменшення загальної кількості іноземців, що відпочивали та лікувались у санаторно-
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курортних і оздоровчих закладах Одеського регіону. У 2014 році відпочивало лише 11176 
іноземних громадян, що на 81,88% (на 50499 осіб) або в 5,5 разів менше, ніж у 2012 році. 
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An article considered modern approaches are with the aim of assessment of activity’s efficiency of retail’s 
trade enterprises, basic methodologies of receipt of indexes and criteria are presented them to the choice, the basic 
problems of activity’s enterprises analysis are described in terms transitional economy. 

Key words: indexes of efficiency, profitability, profitabilitycompetitiveness,constancy, liquidity. 
 

У статті розглянуті сучасні підходи з метою оцінки ефективності діяльності підприємств роздрібної 
торгівлі, представлені основні методики отримання показників та критерії їх вибору, описані основні 
проблеми аналізу діяльності підприємств в умовах перехідної економіки. 

Ключові слова: показники ефективності, рентабельність, прибутковість, 
конкурентоспроможність,сталість, ліквідність. 

 

Сучасна економіка України характеризується різноманітністю підходів до побудови 
бізнесу в сфері роздрібної торгівлі. Однак оцінка  ефективності  діяльності роздрібних 
підприємств  на сьогодні представляє собою значно складний процес, побудова якого 
складається  з аналізу критеріїв, отриманих через систему  різноманітних показників.  

Особливістю  оцінки ефективності функціонування роздрібних підприємств у 
сучасних умовах  на нашу  думку є відсутність сформованого  індикаторного регулювання 
економіки країни та не дієздатність  директивних показників в крайні, що ускладнює оцінку 
місця підприємства у конкурентоспроможному середовищі.  Таке становище змушує 
підприємства самостійно створювати для себе вихідну інформаційну базу, вибирати 
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пріоритетні показники і здійснювати їх розрахунок з метою найбільш об'єктивного аналізу 
економічного стану роздрібного підприємства та ефективності його діяльності.  

Враховуючи це, можна відзначити наявність певних базових показників ефективності 
діяльності підприємств роздрібної торгівлі, які використовуються в якості вихідних, а у разі 
не адаптованості їх під особливості підприємства застосування похідних від них.  

В науковій літературі існує багато визначень ефективності діяльності підприємств в 
галузі торгівлі, як оптової, так і роздрібної, та кожен з авторів трактує це поняття з точки 
зору підходу до оцінки становища підприємства з економічної та соціальної позиції.  Серед 
зарубіжних вчених  найбільшу увагу ефективності діяльності торговельних підприємств  
присвячені праці В.Д.Нордхауса, П.А.Самуельсона [1], ВільфредоПарето, П.Хейне, які 
вказують на значну залежність  ефективності торговельної діяльності окремих суб’єктів  від 
погіршення діяльності інших суб’єктів ринку,  чи підвищення  випуску торговельних благ за 
рахунок зменшення випуску інших.  

Вітчизняні вчені також приділяли значну увагу  визначенню ефективності діяльності 
підприємств торгівлі. Досить цікавими, на нашу думку є праці К.А. Раїцького та  В.Д. 
Камаєва [2], які розглядають ефективність діяльності підприємств торгівлі як 
співвідношення між вартісними результатами та отриманими витратами. Однак найбільш  
розгорнуте дослідження в області ефективності діяльності роздрібних торгових підприємств  
належить В.В. Апопію. З точки зору автора ефективність діяльності торговельних 
підприємств являє собою типовий аналіз різноманітних аналітичних оцінок та управлінських 
рішень, та окремі ознаки ефективності відокремлюються за різноманітністю одержаних 
результатів.  

Метою цієї статті є визначенні загального підходу до оцінки ефективності  діяльності 
роздрібних торговельних підприємств в умовах перехідного періоду економіки України, та 
відсутності узгодженого державного апарату управління бізнесом в країні.  

Ефективність діяльності роздрібних торговельних підприємств дуже широке поняття, 
під яким у більшості випадків  розуміють зіставлення отриманих доходів та прибутку з 
загальним рівнем витрат, та досягнення найбільш оптимального, позитивного  та бажаного 
результату торгової діяльності.  

Враховуючи специфічність  та індивідуальність кожного підприємства дуже складно 
визначити  загальні критерії ефективності та принципи їх оцінки, а також неможливість 
достовірно оцінити діяльність за використаними окремими показниками. Тому ефективність 
діяльності торговельних підприємств дуже складний процес, який требо адаптувати під 
кожне окреме підприємство з використанням цілої сукупності різноманітних показників (як 
економічних, так і соціальних) у різних формах їх прояву та під впливом багатьох факторів.  

Однак використання сукупності різних показників для оцінки ефективності діяльності 
роздрібних торговельних підприємств в  кінцевому результаті спрямоване на одержання 
чіткого розуміння конкурентоспроможності та привабливості підприємства на певному 
ринку товарів та  послуг[3]. 

Існують різноманітні  принципи класифікації показників ефективності діяльності 
підприємств серед яких найбільш прийнятними є: класифікація за критеріями діяльності. 

Використання показників які класифікуються за критеріями діяльності широко 
поширено в практиці оцінки ефективності. До них належать: витрати, якість, надійність, 
ліквідність, сталість. Ці показники дають можливість розрахувати рентабельність прибутку, 
рентабельність поточних витрат, витратовіддачу, загальні показники ефективності та ін. Для 
розрахунку цих показників є чітко встановлені формули. 

Так відношення суми прибутку до обороту роздрібного підприємства (рентабельність 
прибутку) розраховують за формулою: 

%100
Т

П
Р ,           (1) 

де: Р – рентабельність підприємства, % ; 
    П – загальний прибуток  роздрібного підприємства, (у грошовому виразі); 
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    Т – роздрібний  товарооборот (у грошовому виразі). 
Але використання тільки цього показника не дає повного відображення ефективності 

торговельної діяльності,  так як він показує тільки частину загального доходу підприємства 
по відношенню до роздрібного товарообігу у грошовому виразі [4].  

Для найбільш повної оцінки ефективності торговельної діяльності слід 
використовувати такий показник, як  рентабельність поточних витрат, який розраховується 
за формулою: 

%100
В

П
Е ,         (2) 

де: Е – ефективність діяльності торгового підприємства, %; 
П – прибуток роздрібного  підприємства (у грошовому виразі); 
В – витрати роздрібного підприємства (у грошовому виразі). 

За допомогою цього показника можливо найбільш об’єктивно  оцінити ефективність 
діяльності підприємства, тому що отриманий за цією формулою результат показує  яка 
частка прибутку припадає на кожну одиницю витрат, та чим більша частка прибутку по 
відношенню до отриманих витрат, тім ефективнішім  є торговельна діяльність. 

Цій показник також не дає загальної оцінки ефективності діяльності роздрібного 
підприємства, та з цією метою слід використовувати формулу для отримання такого 
показника, як узагальнюючий показник функціональної діяльності: 

збс
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 ,        (3) 

де: Тф – річний обсяг роздрібного товарообороту (у грошовому виразі); 
Ос – середньорічна вартість основних фондів ( у грошовому виразі); 
Об – середньорічна вартість оборотних коштів (у грошовому виразі); 
Фз – річний фонд заробітної плати працівників (у грошовому виразі). 

Розрахунок показника функціональної діяльності  підприємства розглядають в 
комплексі з узагальненим показником ефективності господарської діяльності, який 
розраховують за формулою: 

КЕВ

П
Е
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ф 
 ,          (4) 

де: П   – річний прибуток (у грошовому виразі); 
Во – витрати обігу за рік (у грошовому виразі); 
Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капітальний вкладень; 
К   – сума капітальних вкладень (у грошовому виразі). 

Вище наведені розрахунки – це тільки невелика частина всього різноманіття 
показників, які використовуються для оцінки ефективності діяльності підприємства, але ці 
приклади є найбільш адаптованими під більшу частину сучасних торговельних підприємств, 
та їх розрахунок і використання дають можливість, охоплюючи результати торговельної 
діяльності за певний період,  дати реальну та об’єктивну оцінку ефективності торговельної 
діяльності підприємства [5].  

Показники ефективності за критеріями діяльності поділяють на специфічні, 
узагальнюючи та інтегральні.  

Використання специфічних показників дає можливість оцінити окремі комерційні 
операції та торговельно-технологічні процеси, які маюсь місце на роздрібному підприємстві 
та ураховуючи отриманні результати провести всебічну оцінку рівня ефективності діяльності 
підприємства. 

До специфічних показників роздрібного торговельного підприємства, які 
використовуються при аналізі ефективності його діяльності відносяться: продуктивність 
праці персоналу, коефіцієнти корисної, торговельної та складської площ,  оборотність 
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товарних  запасів (в днях), прибуток на 1 грн. витрат обігу, термін окупності капітальних 
вкладень, коефіцієнт  автономії ті ін. 

Аналізуючи стан торговельного підприємства та використовуючи специфічні 
показники найбільш часто вимірюють такі данні, як використання  ресурсів підприємства до 
яких відносяться трудові, матеріальні, фінансові та ін. ресурси. 

Ефективність використання трудових ресурсів, чи продуктивність праці (середній 
обсяг річного товарообігу на одного працівника) розраховують за допомогою формули: 

Ч

РТО
ПП  ,           (5) 

де: ПП – продуктивність праці; 
РТО – річний товарообіг підприємства (у грошовому виразі); 
Ч – загальна чисельність персоналу підприємства. 

Отримання цього показника дає можливість оцінити доцільність створення та 
утримання певного штату персоналу підприємства. 

Ефективність використання матеріальних ресурсів підприємства (матеріаловіддача) 
розраховується за формулою: 

ВП

МЗ
МВ  ,           (6) 

де: МВ – матеріаловіддача; 
МЗ – матеріальні затрати на реалізацію цієї продукції (у грошовому виразі); 
ВП – вартість реалізованої продукції (у грошовому виразі). 

За допомогою цього показника є можливість оцінити обсяг витрат матеріальних 
ресурсів відносно 1 грн. реалізованої продукції.  

Для оцінки ефективності використання фінансових ресурсів торговельного 
підприємства існує методика розрахунку таких показників, як фондовіддача, фондоємність,  
фондоозброєність та ін. Однак, з усіх показників, які розраховуються,   найбільш об'єктивно 
характеризує рівень використання фінансових ресурсів підприємства такий показник, як 
рентабельність власного капіталу, який розраховується за формулою: 

%100
ВК

ЧП
РВК ,         (7) 

де: РВК – рентабельність власного капіталу (у відсотках); 
ЧП –  чистий прибуток підприємства за звітний період (у грошовому виразі); 
ВК –  загальна сума власного капіталу  (у грошовому виразі). 

Узагальнюючи показники оцінки ефективності діяльності підприємства  вимірюються 
розрахунком окремих видів діяльності підприємства, к яким відносяться: показники 
соціальної, господарської  та функціональної діяльності. 

Для розрахунку показника функціональної діяльності підприємства, що аналізується 
використовується формула: 

ФЗПВОКВОФ

РТО
ЕФД


 ,         (8) 

де:  ЕФД– ефективність функціональної діяльності; 
РТО – річний обсяг роздрібного товарообороту (у вартісному виразі); 
ВОФ. – середньорічна вартість основних фондів(у вартісному виразі); 
ВОК. – середньорічна вартість оборотних коштів(у вартісному виразі); 
ФЗП. – річний фонд заробітної плати працівників(у вартісному виразі); 

Розрахунок ефективності господарської діяльності підприємства розраховують за 
формулою: 

КЕНВ

П
ЕГД


 ,           (9) 

де: ЕГД – ефективність господарської діяльності; 
П – прибуток підприємства за рік (у вартісному виразі); 
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В – річні витрати (у вартісному виразі); 
ЕН – нормативний коефіцієнт  ефективності капітальних вкладень; 
К – сума капітальних вкладень (у вартісному виразі);.  

Отримання результатів по таким показниками як ефективність функціональної та 
господарської діяльності дає можливість провести розрахунок третього типу показників 
ефективності діяльності торговельного підприємства – інтегрального, який розраховують за 
формулою: 

ЕГДЕФДIE  ,            (10) 

де: ІЕ – інтегральний показник ефективності торговельної діяльності підприємства; 
ЕФД– ефективність функціональної діяльності; 
ЕГД – ефективність господарської діяльності. 

За допомогою інтегрального показника ефективності торговельної діяльності 
підприємства можливо дати загальну оцінку результативності підприємства, яке 
аналізується. В цілому цій показник показує загальне виконання таких положень, як річний 
план товарообігу, річний рівень прибутку, загальна рентабельність торговельної діяльності 
та ін. 

Завдяки розрахунку ефективності діяльності підприємств торгівлі є можливість 
провести зіставлення отриманих результатів з наявними ресурсами і зробленими витратами. 
Найбільш повну оцінку ефективності діяльності будь якого підприємства, в не залежності від 
форм власності дає аналіз такого показника як конкурентоспроможність, який оцінюється за 
допомогою багатьох складових будь-якого бізнесу [6]. 

В цілому конкурентоспроможність підприємства торгівлі визначається його 
привабливістю для покупців, місцем розташування, ціновою політикою, потужністю 
збутової мережі та ін. Існує багато засобів визначення конкурентоспроможності 
підприємства, але найбільш  об’єктивні результати можливо отримати застосовуючи 
безпосередньо інтегральні показники конкурентоспроможності комерційного підприємства.  

Виділимо основні п'ять методів отримання інтегральних показників 
конкурентоспроможності підприємства: 
1. метод по сумі групових показників конкурентоспроможності підприємства; 
2. метод по сумі середньозважених арифметичних групових показників 

конкурентоспроможності підприємства; 
3. метод розрахунку за допомогою  середньоарифметичних показників 

конкурентоспроможності окремих видів товарів; 
4. метод заснований на використанні середньозважених геометричних групових показників 

конкурентоспроможності підприємства; 
5. метод конкурентної карти ринку. 

Перший інтегральний показник конкурентоспроможності підприємства розраховується за 
формулою: 





n

i
iKК

1
          (11) 

де:  K - інтегральний показник конкурентоспроможності підприємства; 
Ki - груповий показник конкурентоспроможності підприємства; 
n - число групових показників конкурентоспроможності підприємства. 

А. Дж. Стрикленд пропонує при використанні методу розрахунку по сумі групових 
показників конкурентоспроможності за цієї формулою скласти  список ключових факторів 
успіху в даній галузі та конкурентних переваг або недоліків (6-10 показників). Після чого 
провести оцінку конкурентоспроможності підприємства за всіма показниками с 
використанням  оцінки в межах 1-10 балів,  визначені бали по всім показникам слід  
підсумовуються для отримання оцінки комплексного показника конкурентоспроможності 
організації.  
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Для розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності, який отримують 
за методом суми середньозважених арифметичних групових показників 
конкурентоспроможності  використовують наступну формулу: 
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           (12) 

де: К - інтегральний показник конкурентоспроможності підприємства; 
Ki - груповий показник конкурентоспроможності підприємства; 
Wi - показник значущості i-го групового показника конкурентоспроможності   
підприємства;n - число групових показників конкурентоспроможності підприємства. 

У цій формулі враховується показник вагомості (Wi)  для кожного використаного 
групового показника конкурентоспроможності, для чого встановлюється граничний рівень 
балової оцінки індивідуально по кожному показнику. Це дає можливість більш об’єктивно 
оцінити конкурентоспроможність, ураховуючи не тільки оцінку по кожному показнику, але і 
її загальну вагомість.  

Наступний метод полягає у визначенні комплексного показника 
конкурентоспроможності організації з використанням середнього арифметичного показника 
конкурентоспроможності окремих видів продукції, для чого застосовується така формула: 
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де: К - інтегральний показник конкурентоспроможності підприємства; 
Кіo - показник конкурентоспроможності і-го товару; 
n - кількість асортиментних груп товарів. 

Розрахунок кожного показника конкурентоспроможності товарів за груповою 
ознакою слід здійснювати за допомогою формули: 

P

E
Ki  ,          (14) 

де:   Е - корисний ефект від споживання продукції, який визначається відношенням числа 
показників, за якими продукція є найбільш привабливою для споживача, до загального числа 
оцінюваних показників; 
Р - ціна споживання продукції. 

Метод оцінки за допомогою середнього арифметичного показника 
конкурентоспроможності окремих видів продукції є найбільш простим у використанні та дає 
можливість визначити групи товарів, які мають високу конкурентоспроможність, але в 
цілому по підприємству отриманий результат виявляється більш суб’єктивним. 

Визначення комплексного показника конкурентоспроможності організації і 
реалізованої продукції на основі середньозваженого геометричного показника одиничних 
показників конкурентоспроможності був розглянутий  у працях  вчених Зулькарнаєва І.У. та 
Ільясової Л.Р. Розрахунок здійснюється за формулою:  





n

i
iiWKK

1
          (15) 

де:   К - інтегральний показник конкурентоспроможності підприємства; 
Ki - груповий показник конкурентоспроможності підприємства; 
Wi - показник значущості i-го групового показника конкурентоспроможності підприємства; 
n - число групових показників конкурентоспроможності підприємства.  

Метод розрахунку конкурентоспроможності підприємства  на основі 
середньозваженого геометричного показника одиничних показників охоплює найбільш 
повну інформацію про підприємство, цій метод є більш обґрунтований та об’єктивний, 
майже досконально приближений до реального стану  діяльності підприємства.  
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Останній метод оцінки конкурентоспроможності, оснований на визначенні 
конкурентної картини ринку, на якому діє підприємство  полягає в складанні матриці 
рейтингу підприємства, з урахуванням сукупного впливу складових 
конкурентоспроможності на основі усіх діючих факторів. Одним з першочергових вимог до 
такої оцінки є базування на даних офіційної звітності. Цій метод дуже об’ємний, який 
потребує повної інформації про лідерів і аутсайдерів даного ринку товарів, основних 
конкурентів підприємства. Для складання матриці та визначення місця підприємства в 
загальній картині ринку,  розгляду слабких та сильних сторін необхідно проведення повного 
аналізу не тільки фінансового стану підприємства та результатів його торговельної 
діяльності, але і результатів звітності маркетингового відділу.  

В цілому проведення визначення конкурентоспроможності торговельного 
підприємства з використанням методу складання конкурентної картини ринку дає повну 
інформацію як про дійсне положення речей на підприємстві, так і про можливі загрози, які 
існують в дуже конкурентному середовищі сучасної економіці.  

Враховуючи різноманітність підходів до визначення ефективності діяльності 
підприємств торгівлі, та значно гнучкий механізм її оцінки, котрий необхідно адаптувати під 
кожне підприємство з урахуванням його специфічних характеристик дуже важко 
запропонувати еталонну методику розрахунку. Складність оцінки ефективності будь-якої 
діяльності також обумовлена нестабільністю механізму функціонування економічної 
системи в цілому по країні, чому сприяє високий рівень річної інфляції, нерегульовані з боку 
держави методи конкурентної боротьби, відсутність найбільш узгодженого законодавства. 

Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що розрахунок ефективності 
діяльності підприємств торгівлі у сучасних умовах перехідної економіки країни, а також 
відсутності загального механізму державного регулювання торговельної діяльності являє 
собою дуже складний та багатогранний процес, організація якого не можлива без урахування 
кожної специфічної деталі, притаманній окремому підприємству. Складність розрахунку 
ефективності діяльності підприємства, не вважаючи на запропоновані методики, 
обумовлюється недосконалістю статистичної звітності підприємств, відсутністю багатьох 
показників, та наявністю тіньовою діяльністю окремих підприємств.  

Не вважаючи на існуючи складності майже всі підприємства будь яких сфер бізнесу у 
практиці здійснюють розрахунки власної ефективності діяльності, для цього 
використовуються найбільш поширені методи розрахунку, та запропоновані формули, аналіз 
яких був проведений у цій  статті.  
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PERSONNEL AUDIT: ARE THE COSTS FOR PERSONNEL TRAINING TO 
BE CONSIDERED INVESTMENTS? 

 
The article scrutinizes the major stages, sources and principles of carrying out the personnel audit. It is 
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revealed that personnel training costs are considered as investments in education solely under certain conditions, while 
performing system audit of personnel serves as a guarantee for company development as a whole.  

Keywords: personnel audit, management audit, efficiency, investment 
 

Educational investments are a systemic phenomenon that merges real economy and 
educational sphere into a single complex. In the vast majority of industrially developed countries, 
the investment into the educational sphere is a top priority direction not only for state policy but 
also for the private sector’s one, providing continuous and rapid increase in financing of the 
educational sphere [1].  

Worldwide experience of employer participation in the educational investment is realized in 
the utilization of a large number of financial mechanisms: implementation of mandatory 
contributions to the professional training fund; granting preferences (e.g. tax credits) to companies 
that invest in human capital; reimbursement of the personnel training cost to the employers (or 
opening further options for career development) under the condition that the acquired knowledge 
and skills would correspond to the occupation of the employee at the enterprise, etc. Thus, Great 
Britain and France have adopted a taxation system of incentives to the employers with regard to 
them carrying out professional training that stipulates the establishment of the fixed percentage of 
contributions from the common enterprise payroll fund for the purpose of personnel professional 
training at the enterprise. These costs are reimbursed by the state upon presenting the billing 
statement. Apart from this, France has a law enforced in respect of private employers concerning 
arrangement of 0,5% of payroll fund for apprenticeship and staff retraining which they arrange to 
cover the demands of the educational establishments selected at their own discretion [2]. 

Enterprise funds are further invested into internal production staff training systems, in 
particular France has branch-level professional training facilities, while Germany has intra-
enterprise professional training facilities that are established as corporate divisions [3].   

In USA, business is the major ordering party for educational services therefore a whole 
system of rebates and preferences is created to support companies that actively cooperate with 
educational establishments: free-of-charge use of state-run scientific laboratories, preferences and 
reductions for raw and stock materials procurement, tax preferences, etc. [3].  

Education and training require system approach and support on the part of all the elements 
of the internal company environment. Apparently, investing funds into personnel education, training 
and development, the employer reckons upon the increase of main economic indicators: revenue, 
turnover, profit. Professional training can tangibly increase competitiveness of the company under 
the condition that employee training investment is a part of the overall company development 
strategy [4]. Nonetheless, costs for personnel training in Ukraine are not always regarded as 
investments for a variety of reasons [4]. Commonly the spontaneous ungrounded decisions with 
regard to the personnel training, made under the influence of advertisement, lead to the loss of 
invested funds. Excessive competences, obtained by personnel through training, are not required by 
the employer and may ensue in conflicts and heightened labor turnover. In the majority of cases, 
training of certain employees is not sufficient to expand new competences throughout the company 
while the synergy effect of collective training is not taken into consideration. Efficiency of 
investment into corporate training in these given cases is higher. Untimely character of training 
presents another acute problem due to the deterioration of knowledge and absence of 
correspondence between situation within the company and employee’s newly acquired 
competences.   

Absence of company-defined system of planning and development of personnel pool does 
not allow to objectively reveal most prospective employees for their further training and knowledge 
level improvement. Though such may be taken as paradox, it is not always expedient to invest into 
the development of those employees that have simply been working for a long time in the company 
or perform their work tasks better than the others. It is not rare that employees do not perceive an 
opportunity for free-of-charge training in their personal free time as a bonus or a preference. An 
employee must have a personal interest in acquiring and implementing new knowledge since an 
employee without incentives show resistance to the process of education and is able to involve other 
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participants into the opposition. ‘Free of charge’ for an employee is valued far less than what he is 
required to pay for, even partially, or when he has to prove his right for training.  

Enterprise personnel development must be reviewed within two aspects: from the point of 
the employee and from the point of the enterprise. From the point of the employee – these are 
qualitative changes of his on properties, emergence of new system properties as a result of the 
influence of the governing subsystem or as a result of self-organization that is instrumental to the 
achievement of the company mission. From the point of enterprise – this is a personnel management 
subsystem: a sum of processes, mechanisms, methods of exerting influence upon the properties of 
personnel development that provides for the development of the enterprise as a whole, including the 
combination of its resources. Personnel development is regarded as a process, since the very 
definition of ‘development’ is connected with certain activity: a release of concealed capacities of 
potential; improvement or increase in the organization quality of the object; realization of potential 
capabilities; consistent drive towards more improved, complex and developed state; transfer from 
one state into another.   

Overall assessment of training efficiency carried out through the personnel audit may be 
characterized by the indicator of correlation between the number of individuals that have increased 
their level of working performance and the total number of individuals that have undergone 
training. Hence, every employee is being analyzed from the point of his efficiency subsequent to the 
results of the training. Other than that, the best method of assessment of training program quality is 
to obtain feedback from the employees that have taken the training sessions. How applicable the 
program is to real-time work, what the professional level of the instructor is, whether the declared 
topic matches the contents of the session – all this is valuable information that would further allow 
selecting educational market operators more competently [4]. Experts emphasize that to ensure 
solid results from training it is indispensable to exercise control over changes in the training scheme 
for a minimum of four months by means of continuous personnel audit. Afterwards, new models of 
behavior and new skills become established as habitual and practical. At later stages of 
implementing new competence, to maintain necessary level, selective control and proper feedback 
are sufficient [4]. 

Thuswise, the general concept of personnel audit lies with the necessity to define: will the 
costs for personnel training investment or will they remain solely as costs that do not bring about 
economic benefits? Performing private educational investment in our country may become a reality 
only under the condition of providing all the participant of the investment process with adequate, 
verifiable and complete information. Personnel audit system determines: the listing, the structure 
and the level of exiting personnel competences and those competences that a company requires for 
its development represented as a basis for personnel selection and training in the future. Hence, 
auditing the personnel that has undergone training, retraining or advanced training is a prerequisite 
for attraction (provision) and utilization of educational investments.  

One of the types of management audit is personnel audit. Its essence lies in the 
implementation of diagnostics for enterprise personnel. However, narrow methodology-specific 
understanding of audit of this subject confines its technical capacities. The expedience of 
implementing the given approach to the comprehension of strategic personnel audit as a 
methodological support for complex internal management standards in the conditions of 
contemporary social, political and economic development proves to be most feasible. Personnel 
audit has to display its multifunctional nature and extend onto every domain of personnel activity at 
the enterprise; it must be an all-purpose method of exercising control over enterprise efficiency. 
Concurrently, a deeper theoretic substantiation is required for the dependence of the process of 
personnel audit on the phase of career cycle, which would further allow researching the peculiarities 
of personnel adaptation and development serving as major factors of career advancement for 
employees. The main technique of conducting a personnel audit at the enterprise is performing a 
diagnostics of staff activity. The work attempts at emphasizing the major structural elements of 
diagnostics realization, with the help of which the personnel audit is performed (including 
monitoring, analysis, evaluation, examination, personnel management documents assessment, staff 
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records management revision, introduction of innovations into diagnostics of personnel activity, 
development of recommendations).  

Analyzing personnel audit as one of the type of technologies of strategic management it 
would be reasonable to clearly proceed from its two general levels: internal audit (carried out by a 
corresponding functional department of the enterprise, heads of functional department) and external 
audit (supplementary services and auditing companies and auditor individuals). Realization of the 
internal audit of personnel is governed by corresponding principles, major among them being: 
integrity, operational efficiency, prospective outlook, multi-aspect nature, concordance, adaptability 
and concurrency.  

Depending on the phase of the career cycle, various procedures and methodologies of audit 
are implemented. However, every phase of internal audit of personnel is held according to the 
following stages [5, p. 18]:   

1. Preparatory stage: goals of the audit are defined, personnel selection for the audit work is 
made, internal documents are developed (orders, decrees), terms, tasks, responsible parties and 
participants of the audit are determined, a debriefing of responsible parties and participants is 
conducted, a plan for collection, provision and consideration of analyzed information is developed.  

2. Data collection: monitoring of the personnel is conducted, documentation and data 
reporting is checked, examination, interviewing, questionnaire survey, discussions are held, 
preliminary processing of statistical data is carried out. Computer equipment and modern 
information technologies allow accelerating and performing such procedures with utmost quality.  

3. Information processing and analysis: the gather information is processed and formalized 
in the form of tables, schemes, graphics, diagrams afterwards employing specifically developed 
algorithm for analysis and assessment of data on the personnel activity by means of comparing it to 
other economic entities from the same branch of business as well as to the scientifically 
substantiated norms.  

4. Final stage: a report on the results of the audit work is prepared, conclusions and 
recommendations in respect of the personnel labor and improvement of the human resource 
department of the enterprise are drawn.  

Optimization role of technology of personnel audit acquires important meaning in the 
contemporary crisis conditions. Since in the conditions of crisis a new strategy is being formed, it is 
accompanied by an actual transition of the functioning strategy towards active development that 
must provide stability and efficiency of personnel management system. In accordance to this, in the 
event of steady functioning of the organization the personnel audit becomes a strategic function of 
the personnel management. It is suggested to clearly define the standards of conducting the 
personnel audit at the enterprises: general standards (defining conceptual base); main standards 
(preparation and planning of personnel audit, technologies of audit for personnel management 
system, requirements to summary formulation); professional standards (requirements to the 
qualification of the internal auditors in accordance with the directions and levels of personnel 
audit).  

Sources of audit evidence when performing an internal personnel audit are [6, p. 153]: data 
from source documents, primary accounting documents and reports (main information on 
operations, systems and processes is displayed); accounting registers; financial, budgetary, 
statistical, tax and other types of reporting; estimations, declarations, budgets, calculations, 
agreements, contracts, orders, decrees; materials of control activities; data obtained by expert 
examinations, check analyzes conducted with the participation of the representatives of the internal 
audit department; other documents and materials necessary to perform internal audit.  

Documentary realization of the internal personnel audit comprises two types of documents – 
working and official. Working documents are notes (forms, tables), with the help of which the 
member of the internal audit department states the conducted methods and procedures of internal 
audit, tests, obtained information and corresponding conclusions that are generated in the process of 
the audit [7]. Working documentation includes the information that confirms the conclusions 
provided in the audit report. Official document is the audit report – a document drawn up in view of 
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the results of the internal audit that contains the evidence on the progress of the internal audit, 
condition of the internal control system as well as the audit conclusions and findings. The audit 
report is supplemented by recommendation on improvement of the enterprise activities in respect of 
the issue revealed [7]. 

Priority users of such audit reports are investors that increase their requirement to 
completeness, reliability and verifiability of the reported data and most importantly – its 
transparency, which stipulates the necessity of improving the procedures of financial and 
management accounting and reporting, with an account for changes in the economic situation in the 
country. An undeniable necessity of comparability and consistency of the information increases the 
level of social responsibility of the economic entities in respect of their investors.  

Thus, the personnel audit of economic entities allows to form a systemic perception of its 
activities, to determine ‘strengths’ and ‘weaknesses’ of investment activity for personnel training, to 
compare it for correspondence to the standards of operational efficiency. This testifies to the fact 
that the personnel audit, as a technology of internal audit, allows forming new quality of the 
manager – ability to find defects in the realization of the managerial functions and development of 
means for their elimination. System implementation of personnel audit into the system of enterprise 
management is conducive to the development of the personnel management system as a whole. On 
top of this, we believe it is imperative to utilize the monitoring of results from the implementation 
of recommendations (this sets the requirements in the internal documents concerned with the issues 
of conduction the audit) in order to ensure that the responsible individuals have taken efficient 
actions targeted at observing these recommendations or the executives of the audited department 
have taken the risk of non-performance of given recommendations.  
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improve the efficiency of the distribution network, and also the covered problems of a choice of the optimal method  of  
evaluating informatiom support effectiveness. 

Keywords: information support, trade, trading networks, management information support, management of 
trading networks. 

 
Метою статті є огляд найбільш поширених методів оцінки ефективності інформаційного 

забезпечення управління торговельною мережею. Стаття присвячена питанням та проблемам автоматизації 
управління торговельною мережею для підвищення ефективності діяльності торговельної мережі, а також 
висвітлені проблеми вибору оптимального способу оцінки ефективності інформаційного забезпечення.  

Ключові слова: інформаційне забезпечення, торгівля, торговельні мережі, інформаційне забезпечення 
управління, управління торговельними мережами. 

 

При оцінці ефективності системи інформаційного забезпечення управління 
торговельною мережею важливого аспекту набуває необхідність структуризації кінцевих 
фінансово-економічних цільових показників до рівня інформаційних процедур. 

Практичне застосування даного підходу має полягати в побудові багаторівневої 
детальної структури, яка зв’яже несумісні, на перший погляд, характеристики і дасть набір 
оцінок ефектів, що вдосконалить систему управління. 

Максимальна структуризація такого дерева дозволяє тісно пов’язати глобальну бізнес-
стратегію торговельної мережі, конкретні бізнес-завдання і якісні поліпшення (фактори 
інформаційної ефективності), одержані за рахунок впровадження в практику управління 
інформаційних технологій, і виразити їх у формі кількісних фінансово-економічних вигод 
торговельної мережі. 

Передбачається, що структуризація цілей і завдань «згори донизу» спочатку дозволяє 
виявити якісні переваги, а потім і кількісні фактори економічної ефективності, тобто ті 
напрямки зміни економічних показників, які при досягненні відповідної мети або вирішенні 
задачі змінюються в сприятливому напрямку. 

Подібна оцінка кількісних економічних критеріїв повинна проводитися із залученням 
експертів і використанням відповідних експертних методик. На цьому етапі підвищується 
роль типізації. 

Інформаційні завдання низького рівня та інформаційні процедури набагато 
стандартизованіші, ніж цілі конкретної організації. На схожості бізнес-процесів схожих 
торговельних мереж заснований метод прототипування, що успішно використовується при 
впровадженні складних розподілених інформаційних систем. 

Суть його полягає у виготовленні єдиного зразка та його подальшої тонкої адаптації 
для потреб конкретного споживача. Чітке уявлення бізнес-процесів, їх формалізація та 
типізація дозволили забезпечити швидке налаштування системи при мінімізації необхідного 
програмування. 

Видається, що типові управлінські процеси і забезпечують їх виконання типові 
інформаційні процедури спрямовані на досягнення, принаймні, на якісному рівні, типових 
ефектів. Тому якісний опис економічних переваг на нижніх рівнях інформаційної системи 
могло б бути отримані з деякої бібліотеки ефектів, формованої по аналогії з прототипування 
управлінських процесів та інформаційних процедур. 

А їх кількісна оцінка повинна визначатися компетентними експертами, добре 
знайомими з особливостями конкретної організації. 

На жаль, подібна процедура «структуризації» не завжди вбудована в процес 
проектування інформаційної системи. У цьому випадку центр ваги процедури  якісної і 
кількісної характеристики чинників економічної ефективності лягає на наступний етап –  
етап агрегації [1]. 

Етап агрегації починається з  найнижчого рівня деталізації –  інформаційних послуг 
або інформаційних задач нижчого рівня. На цьому рівні необхідно максимально докладно 
виявити якісні покращення виконуваних бізнес-процесів, що привносяться упроваджуваними 
інформаційними технологіями. Бажано на найнижчому рівні спробувати дати таким 
факторам кількісну характеристику. 
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Поступова агрегація таких удосконалень, узагальнюється на більш високому рівні 
побудованого дерева, дозволяє домогтися кількісного вираження у фінансово-економічних 
показниках локального значення. Такий показник є чинником економічної ефективності 
впроваджуваних інформаційних технологій. При акуратному узагальненні всіх таким чином 
виявлених чинників ефективності в сумарний економічний ефект можна отримати 
інтегровану кількісну характеристику віддачі від інвестицій вповадження системи 
інформаційного забезпечення управління торговельною мережею. 

Отже, процес оцінки користі від впровадження системи інформаційного забезпечення, 
на нашу думку, повинен бути узгодженою єдністю двох процесів: структуризації цілей 
«згори донизу» і агрегації окремих економічних вигод «знизу вгору», а потім відповідної 
верифікації отриманих оцінок. 

Однак, спосіб отримання таких оцінок досить трудомісткий, а також вимагає 
хорошого методичного забезпечення, проте він досить реалістичний. 

Крім того, одержувані таким чином результати добре підходять до традиційних 
методик оцінки ефективності управління. 

Запропонована процедура є досить складною. Для її реалізації необхідно залучення 
кваліфікованих експертів. Елемент суб’єктивізму експертної оцінки може бути істотно 
знижений у випадку [2], якщо при загальній оцінці ефективності використовується система 
моделей: 

‐ Ключових показників ефективності (KPI). 
‐ Збалансованих показників результативності (BSC). 
‐ Сукупної вартості володіння (TCO). 
Слід визнати, що не тільки в Україні, але і в розвинених промислових країнах, що 

мають істотно більший досвід у використанні інформаційних технологій, очевидні методи 
оцінки фінансового результату не поширені. Тому результати, отримані за допомогою 
запропонованої методики хоча і не будуть абсолютно точними, тим не менш, вони будуть 
відображати і якість впровадженя системи інформаційного забезпечення управління, і 
специфіку конкретної торговельної мережі. 

З точки зору функціонування торговельного бізнесу, на найвищому рівні кількість 
потенційних економічних вигод обмежена і може бути описана закінченою несуперечливою 
системою.  

Серед усього різноманіття способів оцінки ефективності систем інформаційного 
забезпечення управління виділяються кілька основних підходів. 

Перший підхід, традиційний, заснований на оцінці безпосередньо фінансової віддачі.  
Широко поширена в європейських країнах, але мало ще застосовується у вітчизняних 

торговельних мережах, методологія впровадження стратегічного управління Balanced 
Scoreсard Девіда Нортона і Роберта Каплана [3], на якій заснований інший підхід до оцінки 
ефективності проектів –  змішаний. 

Суть підходу полягає в тому, що проводиться оцінка як фінансових ефектів від 
впровадження системи інформаційного забезпечення –  зниження вартості та тривалості 
операційних процесів, так і нефінансової складової ефекту від автоматизації – підвищення 
лояльності клієнта, підвищення якості управлінських рішень та ін. 

Побудовою системи інформаційного забезпечення управління торговельної мережі 
включає в себе автоматизацію процесів даної торговельної мережі. А саме: 
‐ Процеси управління – процеси, що є елементами управлінського циклу. Наприклад, 

планування, облік, контроль, аналіз, коректування. 
‐ Бізнес-процеси – процеси, що беруть участь у створенні доданої вартості. Наприклад, 

виробництво і збірка, передпродажна підготовка та надання супутніх послуг покупцю. 
‐ Процеси забезпечення – процеси, що забезпечують торговельну мережу ресурсами 

для ведення бізнесу. Наприклад, матеріально-технічне постачання, ремонт і 
будівництво. 

‐ Процеси інновацій та розвитку. Наприклад, розробка нових технологій і продуктів. 
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Можливість використання методології Balanced Scorecard для оцінки ефективності 
управління пояснюється тим, що суть методології – всеосяжна оцінка ефективності системи 
управління торговельними мережами. 

Стратегічні напрями Balanced Scorecard висвітлюють основні аспекти управління – 
відносини з засновниками і клієнтами, внутрішні ресурси і конкурентні переваги. 
Підвищення ефективності системи управління в розрізі стратегічних напрямків Balanced 
Scorecard веде до досягнення цілей торговельної мережі. 

З іншого боку, впровадження системи інформаційного забезпечення можна 
розглядати як один з етапів оптимізації системи управління торговельною мережею. 
Автоматизація процесів в даному випадку розглядається як оптимізація процесів 
торговельної мережі з використанням можливостей інформаційних технологій. При цьому 
під оптимізацією процесів розуміється поліпшення показників ефективності процесів. 

В результаті, автоматизація процесів веде до поліпшення (оптимізації) показників 
ефективності процесів. Показники ефективності процесів є одночасно елементами 
збалансованої системи показників. Поліпшення показників ефективності веде до виконання 
критичних чинників успіху, які в свою чергу забезпечують досягнення поставлених цілей [4]. 

При розгляді питання оцінки ефективності систем інформаційного забезпечення слід 
приділити увагу ще одній методиці – TCO (Total Cost of Ownership), яка призначена 
допомогти керівникам торговельних мереж визначити прямі і непрямі витрати і вигоди, 
пов’язані з будь-яким компонентом комп’ютерних систем. Мета її застосування – отримати 
картину, яка відображала б реальні витрати, пов’язані з придбанням певних засобів і 
технологій, і враховувала всі аспекти їх подальшого використання. 

Значення показника TCO для кожної закупівлі має порівнюватися з показником 
сукупних вигод володіння TBO (Total benefits of owner ship) для визначення реальної 
цінності придбання. 

Існує два види методики TCO - спрощена і комплексна. 
Спрощена методика TCO являє собою шаблон підрахунку підсумкової цифри і, 

здавалося б, мало корисна. Проте в Україні, швидше за все, немає жодної торговельної 
мережі, в якій би велася регулярна оцінка показника сукупної вартості володіння власною 
системи інформаційного забезпечення в розрахунку на одне робоче місце. 

Спрощена методика розрахунку TCO дає можливість порівнювати витрати на різних 
часових ділянках, оцінюючи зміни. Найголовніше, що дає ця методика – розуміння 
структури витрат на ІТ, а отже, і можливостей скорочення цих витрат. Основний її недолік 
полягає в тому, що по ній неможливо порівнювати різні варіанти побудови системи. 

Для розрахунку TCO різних рішень існують програми, які зазвичай базуються на 
експертах від Interpose. Наприклад, для підрахунку витрат мережі на базі NetWare компанія 
Novell ліцензувала експерта, який був вбудований в Novell Small Business Network Advisor. 
Для підрахунку витрат, необхідних для переходу на нові технології, вартості володіння і 
повернення інвестицій компанія Microsoft має програмний продукт Desktop TCO & ROI 
Advisor. Серед фірм, що мають програми підрахунку TCO і повернення інвестицій – Gartner 
Group, Intel, IBM, Symantec та ін. 

Проте всі ці програмні засоби враховують вельми спеціалізовані компоненти 
загальної інформаційної системи. На сьогоднішній день, найбільш повним продуктом є TCO 
Manager Gartner Group (ліцензія на рік - 19 тисяч USD, плюс зіставні витрати на навчання). 

На збільшення вартості володіння впливають такі чинники [5]: 
‐ дії кінцевого користувача; 
‐ ненормативні конфігурації комп’ютерів; 
‐ прихильність до певних автоматизованих робочих місць; 
‐ збільшення числа мобільних користувачів; 
‐ ризик невірного інвестування в інформаційні технології; 
‐ ризики, які виходять від виробника устаткування і програмного забезпечення; 
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‐ не чіткі вимоги до проектованої системи, неадекватне макетування і тестування 
робочої моделі; 

‐ слабкий захист інформаційної системи.  
Розглянуті нами оглядово основні методики дозволяють оцінити ефективність 

впровадження систем інформаційного забезпечення управління з різних позицій і можуть 
бути застосовані до різних типів систем інформаційного забезпечення. 

Якщо ж розглядати ефективність впровадження окремих класів систем, то можна 
відзначити, наприклад, що після впровадження ERP-системи в торговельної мережі прибуток 
зростає на 15-20%, складські запаси зменшуються на 10-20%, а терміни виконання замовлень 
скорочуються на 20-50 % [6]. 

Прикладом можуть служити впроваджені в ТОВ «ЛУКОЙЛ-Севернефтепродукт» 
модулі MM і SD ERP-системи SAP R/3, які дозволили оптимізувати роботу підприємства в 
наступних областях[7]: 
‐ Автоматизований процес закупівлі матеріалу і вибору постачальників. 
‐ Скорочено час, що витрачається на внесення в базу даних системи основних даних 

постачальників і матеріалів. 
‐ Зменшено трудовитрати на обробку операцій переміщення нафтопродуктів. 
‐ Автоматизовано створення товарних звітів для бухгалтерії. 
‐ Автоматизований процес створення рознарядок в системі, за рахунок обробки 

документа заявки. 
‐ Автоматизація ділянки руху продукції стала логічним продовженням процесу 

переходу на систему SAP R/3 торговельної мережі в цілому. 
Отже, питання оцінки ефективності впровадження системи інформаційного 

забезпечення є досить важливим питанням, оскільки будь-які великі витрати вимагають 
обгрунтування, особливо з боку керівників торговельної мережі. 
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The article defines the nature, value and characteristics of the environmental component of social 
responsibility of enterprises of the agrarian sector of economy of Ukraine. Justified by its high priority not only for 
manufacturing processes, but also food products. Discovered the principles of formation of the environmental 
component, indicators and ratings for the assessment, the prospects of implementation. Identifies the importance of 
compliance with international standards in this sphere of activity. Of particular importance is the development of 
environmental liability of holdings and transnational agrocorporate due to their excessive profits and maximum 
pressures on agricultural resources.  

Keywords: ecology, agro-resources, environmental management, social responsibility, business entities, 
Agrosphere, ratings, indices, international standards, management, development. 

 

В статті визначено сутність, значення та особливості екологічної складової соціальної 
відповідальності підприємств аграрної сфери економіки України. Обґрунтовується її пріоритетне значення не 
тільки для виробничих процесів, але і продовольчої продукції. Виявлено принципи формування екологічної 
складової, індикатори та рейтинги її оцінки, перспективи здійснення. Вказується на важливість відповідності 
міжнародним стандартам у цьому напрямку діяльності. Особливе значення має розвиток екологічної 
відповідальності агрохолдингів і транснаціональних агрокорпорацій внаслідок їх надприбутків і максимальних 
навантажень на агроресурси. 

Ключові слова: екологія, агроресурси, природокористування, соціальна відповідальність, суб'єкти 
господарювання, агросфера, рейтинги, індекси, міжнародні стандарти, управління, розвиток. 

 

Сучасна епоха вимагає від українського суспільства вирішення задач реформування 
економіки на основі всебічної інтенсифікації виробництва, прискорення науково-технічного 
прогресу, структурної перебудови всього господарського комплексу, форм управління, 
організації та стимулювання праці. Науково-технічна революція (НТР), яка здійснюється в 
усіх розвинених країнах світу, має складний, діалектично суперечливий характер. Поряд із 
позитивними результатами явно простежуються й негативні наслідки НТР. До переліку 
таких, безсумнівно, слід додати зростаючий техногенний вплив цивілізації на навколишнє 
середовище. 

В Україні об'єктивно створилася ситуація, коли економіка не може успішно 
розвиватися на екстенсивній основі за рахунок залучення дедалі більшого обсягу природних та 
трудових ресурсів. Це обумовлено як природною вичерпністю розвіданих корисних копалин, 
зростаючими труднощами їх видобування й перероблення, зменшенням родючості ґрунтів, що 
призводять до загрозливих масштабів забруднення та змін навколишнього середовища, так і 
несприятливими демографічними процесами, що не дозволяють розраховувати на значний 
приріст працездатного населення в найближчі роки. Задачі розвитку економіки загалом і 
суб’єктів господарювання агросфери зокрема безпосередньо пов'язані з екологічними й 
демографічними проблемами й можуть бути вирішені тільки в разі врахування цього 
діалектичного взаємозв'язку.  

Перед українським суспільством гостро постала задача охорони природи й 
раціонального використовування її ресурсів у процесі сільськогосподарського виробництва, 
тому що нормальний стан довкілля – необхідна умова його розвитку як соціальної системи. 
Слід виходити з того, що науково-технічний прогрес – не тільки основа розвитку економіки, 
але й необхідний засіб вирішення екологічних проблем захисту навколишнього середовища 
від забруднення, вичерпання ресурсів, забезпечення сприятливих умов для праці й 
відпочинку людини.  

Вирішення економічних проблем суб’єктів господарювання агросфери  потребує 
використання комплексного підходу, який передбачає систему заходів з охорони природи й 
раціонального використання її ресурсів: посилення контролю за природокористуванням; 
здійснення суворого режиму економії сировини, палива, матеріалів; раціональне 
використовування природних умов і  ресурсів виробництва; впровадження маловідходних та 
безвідходних, тобто ресурсозберігаючих технологій; застосування автоматизованих систем 
виробництва, управління, моніторингу й контролю за станом навколишнього середовища. 
Зростання продуктивності праці, обумовлене широким застосуванням принципово нових 
видів техніки й технологічних укладів дозволяє не лише успішно вирішувати еколого-
економічні задачі, але й нейтралізувати негативний вплив демографічного фактора на темпи 
прогресивного розвитку суспільства. Тому важливе значення має обґрунтування екологічної 
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складової у системі соціальної відповідальності (СВ) суб’єктів господарювання агросфери. 
Формуванню екологічної складової соціальної відповідальності підприємств 

присвячені роботи вітчизняних та зарубіжних науковців Брінцевої О., Гассій В., Потравного 
І., Крупіна М., Смоленнікова Д., Грішнової О., Колота А., Шибко О., Ф. Котлера, Лі Н. та ін. 
Питання ресурсокористування, екологічних аспектів суб’єктів господарювання агросфери   
висвітлювалися у працях М. Гладія, М. Федорова, М. Хвесика, В.Трегобчука та інших 
науковців. Проте вирішення їх екологічних проблем у контексті соціальної відповідальності 
виявилися практично не розглянутими. 

Розвиток суб’єктів господарювання української аграрної економіки, їх інтеграція у 
систему міжнародних відносин вимагають постановки жорстких вимог до екологічної 
безпеки агропродовольчого виробництва і його впливу на навколишнє природне середовище. 
Крім цього, в умовах використання новітніх технологій, використання синтетичних добавок 
та генномодифікованих організмів (ГМО) у продуктах харчування ставлять підвищені 
вимоги до безпечності продовольчої продукції та управління її досягненням. Однією з 
складових соціальної відповідальності бізнесу є екологічна відповідальність, яка передбачає 
охорону здоров'я працівників на робочих місцях, збереження та відтворення сприятливого 
природного середовища. У випадку агробізнесу мова йде також про раціональне 
використання агроресурсів, екологобезпечні техніку й технології виробництва та екологічно 
чисту продовольчу продукцію.  

Екологізація агровиробництва та діяльності суб’єктів господарювання агросфери як 
складова соціальної відповідальності або корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) 
означає ще більш широке  поняття. Це не лише дотримання екологічного законодавства та 
нормативів, але й відповідальність підприємств перед сучасними та наступними поколіннями 
за збереження довкілля, що виявляється у раціональному природокористуванні, ощадливому 
виробництві й споживанні та інших діях, спрямованих на поліпшення екологічної ситуації, 
умови проживання та якість життя населення. 

Суть екологічної відповідальності суб’єктів господарювання агросфери виявляється 
через три основні функції: стимулюючу, компенсаційну та превентивну, і полягає у 
збереженні стійкого балансу економічних та екологічних інтересів у процесі господарської 
діяльності на основі попередження, скорочення та відсутності екологічних  втрат у 
природному середовищі. Така постановка питання потребує комплексного впровадження 
цінностей екологічної відповідальності в практику менеджменту та в корпоративну культуру 
аграрних підприємств і корпорацій.  

Більшість українських підприємств визнають лише юридичну екологічну 
відповідальність, а чимало організацій допускають і її порушення заради економічних вигод. 
Разом з тим із року в рік зростає кількість підприємств, керівництво яких усвідомлює 
гостроту глобальної екологічної кризи та намагається зробити свій внесок у збереження 
довкілля. Екологічна складова соціальної відповідальності є однією з ключових вимог 
виходу вітчизняних суб’єктів господарювання агросфери на світовий агропродовольчий 
ринок, на якому екологічність товарів та послуг є однією з найвагоміших конкурентних 
переваг. Експортноорієнтовані українські аграрні компанії вже виробляють 
сільськогосподарську та продовольчу продукцію, що відповідає європейським екологічним 
стандартам, які є значно суворішими порівняно з вітчизняними. 

Соціальні конфлікти, що виникають навколо екологічних проблем, пов'язаних з 
діяльністю господарських суб'єктів агросфери, особливо агрохолдингів, транснаціональних 
агропромислових корпорацій, багато в чому викликані відсутністю адекватної інформації 
про підприємства і реалізовані ними  виробничо-технологічні процеси [1, с. 152]. Тому в 
створенні і розповсюдженні достовірної екологічної інформації про них повинні бути в 
першу чергу зацікавлені їх власники, керівники і співробітники. 

З цією метою в Україні доцільно щорічно публікувати, наприклад,  екологічні 
рейтинги (рейтинги екологічних витрат), які є об'єктивним зіставленням різних підприємств, 
галузей, регіонів стосовно впливу виробництва продовольчої продукції на навколишнє 
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природне середовище, якості продуктів харчування та впливу їх інгредієнтів на організм 
людини. Система рейтингів екологічних витрат, зокрема, призначена для інформування 
громадськості, державних органів і бізнесу про ситуацію у сфері впливу на природу і 
об'єктивного моніторингу змін, що відбуваються. Оцінки здійснюються на підставі відкритої 
інформації про обсяги використання природних ресурсів, забруднення земель, вод і повітря, 
утворення відходів, площ земель, позбавлених природної рослинності, територій 
радіаційного забруднення тощо. 

Про складну екологічну ситуацію в Україні показово свідчить те, що у рейтингу країн 
за індексом екологічної стійкості, розробленим Центром екологічного законодавства та 
політики Єльського університету, в 2012 р. Україна посіла 102 місце серед 132 країн (табл. 
1). Індекс екологічної стійкості відображає досягнення країни з точки зору екології та 
управління природними ресурсами. Якщо розглядати індекс екологічної стійкості України у 
2012 р. за окремими індикаторами, особливо складною є ситуація в таких складових як 
«Повітря» (вплив на екосистеми або за їх межами) і «Забезпечення діяльності екосистем» 
(табл. 2). 

Таблиця 1 
Індекс екологічної стійкості довкілля у країнах світу в 2012 р. * 

Рейтинг Країна Рейтинг Країна 
1 Швейцарія 95 Конго 
2 Латвія 96 Тринідад і Тобаго 
3 Норвегія 97 Македонія 
4 Люксембург 98 Сенегал   
5 Коста Рика 99 Туніс   
6 Франція 100 Катар   
7 Австрія 101 Киргизстан 
8 Італія 102 Україна   
9 Великобританія 103 Сербія   
9 Швеція 104 Судан   

11 Німеччина 105 Мороко   
12 Словаччина 106 Російська Федерація   
13 Ісландія 107 Монголія 
14 Нова Зеландія 108 Молдова 

109 Туреччина 
15 Албанія 

110 Оман 
* Environmental Performance Index 2012 

Таблиця 2 
Порівняння індексу та індикаторів екологічної стійкості України та Польщі, 2012 р. * 

Україна Польща 
Найменування індикатору 

Значення Рейтинг Значення Рейтинг 
Індекс екологічної стійкості 46,3 102 63,5 22 
Вплив довкілля на здоров'я 72,0 61 89,2 35 

Повітря (вплив на здоров'я людини) 69,2 62 100 1 

Екологічні причини захворюваності 75,4 60 91,4 28 

Вода (вплив на здоров'я людини) 68,0 53 74,0 44 
Забезпечення життєдіяльності екосистем 35,3 115 52,4 52 
Сільське господарство 45,2 87 48,6 78 
Повітря (вплив за межами екосистем) 18,8 112 25,4 102 
Біорізноманіття та середовище існування 46,4 88 98,8 9 
Кліматичні зміни 25,1 107 25,9 106 
Запаси риби 19,4 82 27,6 53 
Ліси 88,9 47 91,5 42 
Вода (вплив за межами екосистем) 18,0 94 32,8 61 

* Environmental Performance Index 2012 
 

Маючи подібний до Польщі (22 місце рейтингу), природно-ресурсний потенціал та 
культурно-історичні умови розвитку, Україна значно відстає у забезпеченні екологічної 
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стійкості від європейських країн. Це свідчить про безвідповідальне ставлення до довкілля в 
Україні на всіх рівнях господарювання та управління, а також існуючі резерви для його 
удосконалення. 

Навіть у сільськогосподарському виробництві вітчизняні суб’єкти господарювання 
поступаються польським за екологічними показниками. Екологічна ситуація в Україні 
негативно впливає не тільки на здоров'я населення, а й на життєдіяльність екосистем. Про 
складну екологічну ситуацію (значні викиди і скиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря та водні об'єкти, деградація земельних ресурсів, зменшення родючості ґрунтів, площ 
під лісами, різноманітності агроландшафтів та ландшафтів загалом, штрафи за 
правопорушення у галузі охорони навколишнього середовища), також свідчить щорічне 
зростання витрат підприємств на сплату екологічного податку, темпи якого більш ніж удвічі 
перевищують темпи зростання капітальних і поточних витрат на охорону навколишнього 
середовища. 

Згідно даних, наведеними в «Концепції національної екологічної політики України на 
період до 2020 року» [2], навколишнє середовище в Україні головним чином забруднюють 
підприємства гірничодобувної, металургійної, хімічної промисловості та паливно-
енергетичного сектора.  

Таблиця 3  
Оцінка рівня імплементації екологічної відповідальності в практику менеджменту 

агропромислових та харчових підприємств 

Види соціальних 
ініціатив 

Критерії оцінки “Оболонь” “Астарта” 
САН  
ІнБев 
Україна 

Корпоративний соціальний маркетинг + + + Система збору і 
переробки 
упаковки Формування «екологічної свідомості» населення + - + 

Волонтерська 
робота на користь 

громад 

Проведення екологічних заходів (висадження дерев, 
квітів, прибирання території та ін.) 

+ + - 

Впровадження міжнародних стандартів екологічної 
діяльності (Система екологічного менеджменту 
відповідно до стандарту ISO 14001:2004) 

+ + + 

Проект «Зелений офіс» + - + 
Зниження енергоємності виробництва + + + 
Зниження викидів парникових газів (проекти в 
межах Кіотського протоколу) 

- - + 

Зниження викидів забруднюючих речовин у 
атмосферу 

+ - + 

Збільшення обсягів повторно використовуваної води + - + 

Очищення стічних вод від забруднюючих речовин - - - 

Збільшення обсягів відходів використаних і 
знешкоджених підприємством 

+ - + 

Рекультивація земель - - - 

Зростання витрат на екологічні проекти + + + 
Навчання персоналу в екологічній сфері + - - 
Проведення екологічного моніторингу + + - 
Наявність на підприємстві довгострокової програми 
екологічної діяльності 

+ + + 

Участь у довгострокових екологічних програмах 
різних рівнів – від регіонального до міжнародного 

- - - 

Соціальна 
відповідальність 

бізнесу 

Спільні екологічні проекти з органами місцевого 
самоврядування 

+ - - 

Примітки. "+" – інформація наявна в звіті; "-" – в звіті немає даних. 
 

Слід також зазначити, що згідно з рейтингом «брудних» і «зелених» компаній [3], в 
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2012 р. у переліку «брудних» підприємства важкої промисловості поступово «витісняються» 
комунальними підприємствами та підприємствами харчової промисловості. Дуже складна 
екологічна ситуація в Україні потребує комплексного впровадження цінностей екологічної 
відповідальності на всіх рівнях – від державного до особистісного. Але основоположною в 
цій системі залишається соціальна відповідальність підприємств, діяльність яких найбільш 
згубно впливає на природне середовище. 

Оцінка рівня імплементації екологічної відповідальності в практику менеджменту 
вітчизняних  підприємств проводилася Грішновою О. та Брінцевою О., на основі аналізу їх 
нефінансових звітів [4, с. 15]. Для цього, ґрунтуючись на класифікації корпоративних 
соціальних ініціатив, зробленій Ф. Котлером, Н. Лі [5, с. 25], була розроблена система 
критеріїв оцінки (табл. 3). Дослідження проводилось за такими видами ініціатив як 
«Соціально відповідальні підходи до ведення бізнесу», «Корпоративний соціальний 
маркетинг», «Волонтерська робота на користь громади», оскільки саме в цих напрямах 
діяльності підприємств (і особливо – в першому з них) здійснюються найсуттєвіші екологічні 
ініціативи [6, 7]. За результатами проведеного нами аналізу для агропромислових 
підприємств, найбільшого відображення в соціальних звітах набули індикатори блоку 
«Соціально відповідальні підходи до ведення бізнесу». Це свідчить про системну діяльність 
господарюючих суб’єктів в екологічній сфері, про впровадження «екологічних підходів» до 
ведення бізнесу у виробничій діяльності. Значно меншу увагу підприємства приділяють 
«Волонтерській роботі на користь громади» та «Корпоративному соціальному маркетингу». 
Однак ці складові є перспективним напрямом для підвищення ефективності екологічних 
проектів, особливо для аграрних підприємств. Адже сільські громади, сільські території їх 
розміщення та кінцеві споживачі є важливими стейкхолдерами  всіх видів 
сільськогосподарської діяльності. 

Одним з найскладніших завдань здійснення екологічної відповідальності суб’єктів 
господарювання агросфери є збереження балансу між потребами їх розвитку і необхідністю 
поліпшити наслідки його впливу на навколишнє середовище. Основні принципи екологічної 
відповідальності аграрних та агропромислових підприємств повинні полягати в наступному: 

1. Забезпечення екологічної безпеки продовольчої продукції і технологічних процесів 
її виробництва повинно будуватися на основі вітчизняних законів і стандартів, міжнародних 
екологічних нормативів і вимог, власних стандартів і нормативних документів підприємства 
і вимог споживачів та інших стейкхолдерів. 

2. Здійснювати ретельний облік, моніторинг і класифікацію джерел впливу на 
навколишнє середовище, складу і обсягу твердих і рідких відходів, викидів в атмосферу як 
необхідної умови для вдосконалення природоохоронної діяльності підприємств, планування 
і реалізації програм і рішень, направлених на підвищення якості навколишнього середовища 
й екологічної безпеки продовольчої продукції. 

3. Застосовувати сучасні технології, новітні наукові розробки, знання і досвід 
працівників для ефективного використання людської праці, енергетичних і сировинних 
ресурсів, скорочення рівня відходів виробництва і споживання при виробництві продукції, 
екологічну експертизу нових проектів і впроваджень. 

4. Навчати працівників підприємств агросфери роботі в системі охорони 
навколишнього середовища, постійно удосконалювати систему екологічного управління, 
створювати умови для публічного інформування про результати екологічної відповідальності 
суб’єктів господарювання будь-яким зацікавленим сторонам. 

5. Послідовно розвивати систему власних екологічних стандартів, регулярно 
узагальнювати і поширювати досвід екологічної діяльності, разом з місцевими органами 
влади, інститутами громадянського суспільства сільських територій брати участь в розробці 
та реалізації проектів охорони навколишнього середовища, сприяння навчанню по 
програмам здорового способу життя. 

Реалізація названих принципів сприятиме утвердженню екологічної складової 
соціальної відповідальності суб’єктів господарювання агросфери у практику їх діяльності та 
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управління розвитком на постійній основі. Міжнародна організація по стандартизації (ISO) 
розробила стандарти, які допомагають організаціям дотримуватися активного підходу до 
вирішення екологічних питань. Це серія стандартів ISO 14000 з екологічного менеджменту. 
Основним документом серії стандартів вважається ISO 14001  «Специфікація і керівництво 
по використанню систем екологічного менеджменту». Стандарт ISO 14001 може 
використовуватися в компаніях і підприємствах різних галузей та видів діяльності та може 
бути адаптований до місцевих вимог і умов. Сертифікація екологічного менеджменту за 
світовими стандартами ISO 14000 в Україні не досить розвинута. На сьогодні йдеться навіть 
не про сотні українських компаній, які отримали відповідні документи. 

Ще одним суттєвим моментом формування екологічної відповідальності підприємств 
агросфери є те, що вона повинна відповідати масштабам їх впливу  на навколишнє 
середовище, який створюється їх діяльністю, продукцією і послугами [8, с. 245]. Екологічна 
відповідальність аграрних та агропромислових підприємств  повинна бути закріплена у 
вигляді документу, який доводиться до відома всіх співробітників організації і є доступним 
громадськості, схвалюється ними. Даний документ повинен містити принципи екологічної 
політики суб’єктів господарювання агросфери, її галузей і територій розміщення згідно з 
екологічними нормативами, узгодженими з механізмами постійного поліпшення системи 
екологічного менеджменту і запобігання забрудненню навколишнього середовища, 
екологізації сільськогосподарського виробництва, продовольчої продукції та життєдіяльності 
у цілому. 

Передові суб’єкти господарювання агросфери приділяють все більшу увагу 
зменшенню негативного впливу своєї діяльності на довкілля. Найбільшого поширення 
набули такі ініціативи у сфері екологічної відповідальності: зниження енерго- та 
ресурсоємності виробництва; збільшення обсягів відходів, використаних або знешкоджених 
підприємством;  розробка та реалізація стратегічних програм екологічної діяльності, 
насамперед меліорацій; впровадження міжнародних стандартів екологічної відповідальності; 
екологічний моніторинг технологій, сільськогосподарської сировини і продовольства та інші.  

Це свідчить про поступове поширення цінностей екологічної складової у системі 
соціальної відповідальності  вітчизняних підприємств аграрної сфери  економіки. Однак її 
рівень навіть на провідних вітчизняних аграрних підприємствах не досягає  міжнародних 
стандартів. Він потребує подальшого розвитку, особливо на рівні великих агрохолдингів та 
транснаціональних аграрних корпорацій. 
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У статті розглянуто результати роботи підприємств хлібобулочної промисловості України. 
Проведена оцінка динаміки показників обсягів випуску та реалізації  хліба,  хлібобулочних і борошняних виробів 
в Україні. Дана оцінка динаміки фінансових результатів підприємств хлібобулочної промисловості України. 
Розглянуто фінансові результати діяльності. підприємств хлібобулочної промисловості в Одеському регіоні. 
Виділені стратегічні перспективи розвитку підприємств хлібопекарської галузі України. 

Ключові слова: хлібобулочна промисловість, показники діяльності підприємств по виробництву хліба,  
хлібобулочних і борошняних виробів, фінансові результати діяльності підприємств, Україна, Одеський регіон 
  

Хлібопекарська галузь грає значну соціальну і стратегічну роль у житті суспільства. 
Важливими потребами подальшого розвитку ринку хлібобулочних виробів є суттєве 
поліпшення забезпечення потреб споживачів у якісному хлібі промислової випічки за 
прийнятою ціною, одержання на цій основі достатнього обсягу прибутку підприємствами-
товаровиробниками і підвищення ефективності їх діяльності. Питання щодо стабілізації 
фінансового стану підприємств України та підвищення фінансових результатів їх діяльності 
набувають в сьогоднішніх кризових умовах значної актуальності, у тому числі для 
підприємств хлібобулочної галузі. 

Таблиця 1 
Динаміка основних показників діяльності підприємств по виробництву хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів України у 2010-2014 роках* 
Показники 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

1. Обсяг реалізованої продукції,  
млн. грн. 

15113,7 16638,3 17031,0 18135,2 18460,9 

- темпи росту у % до попереднього року х 110,1 102,4 106,5 101,2 
2. Фінансові результати від звичайної 
діяльності до оподаткування, млн. грн. 

286,3 100,8 –121,2 561,2 н/д 

3. Частка збиткових підприємств,% 46,7 43,9 46,9 34,5 н/д 

4. Чистий прибуток (збиток),  
млн. грн. 

155,0 –29,5 –228,1 348,1 н/д 

5. Рентабельність операційної діяльності, % 2,5 1,9 0,9 4,7 н/д 
6. Рентабельність (збитковість) усієї 
діяльності, % 

0,9 –0,2 –1,2 1,7 н/д 

* Джерело: побудовано автором на підставі [1] 
Проблемам розвитку хлібопекарських підприємств України та поліпшення їх 

фінансового стану присвячені праці таких вчених-економістів, як Л.І. Баранівська, О.М. 
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Васильченко, Є.В. Єрмаков, В.Макаренко, О.А. Опря, С.В. Петруха, П.Т. Саблук , Л.В. 
Дейнеко, А.О. Коваленко, Л.В. Старшинська, Е.І. Шелудько та інших дослідників. 

Метою статті є аналіз тенденцій фінансових результатів діяльності підприємств 
хлібобулочної галузі в Україні та Одеському регіоні, виявлення негативних чинників і 
формулювання пропозицій щодо їх усунення. 

Оцінюючи результати основних показників діяльності підприємств з виробництва хліба та 
хлібобулочних виробів України у 2010-2014 роках, можна стверджувати про формування 
тенденції до збільшення обсягів реалізованої продукції та тенденції до покращення фінансових 
результатів діяльності у 2013 році в порівнянні з 2011 та 2012 роками, коли мали місце значні суми 
збитків (табл. 1). 

Як свідчать наведені дані, обсяги реалізованої продукції у 2014 році збільшилися у 
порівнянні з 2010 роком  з 15113,7 млн. грн. до 18460,9 млн. грн., тобто на 3347,2 млн. грн. 
або на 22,1% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка обсягів реалізованої продукції підприємствами хлібобулочної 

промисловості України у 2010-2014 роках, млн. грн.* 
* Джерело: побудовано автором на підставі [1] 
 

Фінансові результати до оподаткування мають тенденцію до збільшення з 286,3 млн. 
грн. у 2010 році до 561.2 млн. грн. у 2013 році. Слід зазначити, що за результатами діяльності 2012 
року був отриманий збиток у сумі 121,2 млн. грн. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динаміка фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування 
підприємств хлібобулочної промисловості України у 2010-2013 роках, млн. грн.* 

* Джерело: побудовано автором на підставі [1] 
 

Оцінюючи чистий фінансовий результат, можна стверджувати, що на протязі 2010-
2013 років мали місце тенденції протирічного характеру. 

У 2011 та 2012 роках має місце збиткова діяльність у сумах 29,5 млн. грн. та 228,1 
млн. грн. відповідно по роках (рис. 3). 
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Рис. 3. Динаміка чистого фінансового результату підприємств хлібобулочної 

промисловості України у 2010- 2013 роках, млн. грн.* 
* Джерело: побудовано автором на підставі [1] 

 

В 2013 році значно збільшилась частка прибуткових підприємств – до 64,6%, сума їх 
чистого прибутку дорівнювала 885,2 млн. грн. Впродовж періоду 2010-2013 років частка 
збиткових підприємств зменшилась з 41,2% у 2010 році до 35,4% у 2013 році. Але треба 
зазначити, що при скороченні питомої ваги збиткових підприємств у 2013 році сума збитку 
значно збільшилась – до 537,1 млн. грн. (табл. 2). 

Таблиця 2 
Чистий прибуток (збиток) підприємств по виробництву хліба, хлібобулочних 

і борошняних виробів України у 2010-2013 роках* 
Підприємства, які одержали 

прибуток 
Підприємства, які 
одержали збиток 

Роки  
Фінансовий результат 

(сальдо), млн. грн. 
у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат, млн. 

грн. 

у % до загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат,  
млн. грн. 

2010 155,0 58,8 388,2 41,2 233,2 
2011 –29,5 61,1 498,1 38,9 527,6 

2012 –228,1 59,3 316,8 40,7 544,9 
2013 348,1 64,6 885,2 35,4 537,1 

* Джерело: побудовано автором на підставі [1] 
 

Таким чином, можемо стверджувати про поліпшення фінансових результатів 
діяльності підприємств хлібопекарської галузі України у 2013 році. 

Оцінюючи операційну діяльність підприємств за показником рентабельності 
операційної діяльності (відношення прибутку від операційної діяльності до витрат 
операційної діяльності), можемо констатувати її зниження протягом 2010-2012 років з 2,5% 
до 0,9%, а в 2013 році – збільшення до 4,7% (рис. 4). 

 
Рис. 4. Динаміка рентабельності операційної діяльності підприємствами хлібобулочної 

промисловості України у 2010- 2013 роках, %* 
* Джерело: побудовано автором на підставі [1] 
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Таким чином, можемо стверджувати про покращення фінансових результатів 
діяльності підприємств по виробництву хліба, хлібобулочних і борошняних виробів України 
у 2013 році. 

Аналіз динаміки обсягів реалізованої продукції виробництва хліба, хлібобулочних і 
борошняних виробів в Одеському регіоні у 2011-2013 роках дає можливість зробити 
висновок про тенденцію до її збільшення з 648 млн. грн. у 2011 році до 829,2 млн. грн. у 2013 
році (рис. 5). 

 

Рис. 5. Динаміка обсягів реалізованої продукції виробництва хліба, хлібобулочних і 
борошняних виробів в Одеському регіоні у 2011-2013 роках, млн. грн.*  

* Джерело: побудовано автором на підставі [2, с. 11] 
 

Аналіз фінансових результатів до оподаткування підприємств по виробництву хліба, 
хлібобулочних і борошняних виробів Одеського регіону дозволяє зробити висновок, що вони 
мають від’ємні значення у 2012 та 2013 роках. Збиток 2012 року становив 2,6 млн. грн., а 
збиток 2013 року збільшився до 21,4 млн. грн. (рис. 6). 

 

Рис. 6. Динаміка збитку до оподаткування підприємств по виробництву хліба, 
хлібобулочних і борошняних виробів Одеського регіону у 2012-2013 роках, млн. грн.* 

* Джерело: побудовано автором на підставі [2, с. 22] 
 

Таблиця 3 
Чистий фінансовий результат підприємств по виробництву хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів Одеського регіону у 2013 році, тис. грн. 
Підприємства, які 
одержали прибуток 

Підприємства, які  
одержали збиток 

Показники 

Фінансовий 
результат 
(сальдо),  
тис. грн.. 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат, тис.

грн.. 

у % до 
загальної 
кількості 

підприємств 

фінансовий 
результат, тис. 

грн.. 

Виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 

–209733,5 60,1 262122,0 39,9 471855,5 

у тому числі: 
виробництво хліба, 
хлібобулочних і борошняних 
виробів 

–22715,1 60,0 4871,4 40,0 27586,5 

** Джерело: побудовано автором на підставі [2, с. 23] 
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Оцінюючи чистий фінансовий результат підприємств по виробництву хліба, 
хлібобулочних і борошняних виробів Одеського регіону у 2013 році, треба зазначити, що ці 
підприємства одержали чистий збиток у сумі 22,7 млн. грн. (табл. 3). 

Збиток формують 40% підприємств галузі, які одержали чистий збиток в розмірі 27,6 
млн. грн. Інші 60% підприємств отримали прибуток у сумі 4,9 млн. грн.  

Таким чином, можна стверджувати про збиткову діяльність підприємств по 
виробництву хліба, хлібобулочних і борошняних виробів Одеського регіону у 2012-2013 
роках. Також, слід відмітити, що загалом підприємства харчової промисловості Одеського 
регіону отримали в 2013 році чистий збиток на суму 209,7 млн. грн. 

Якщо оцінити результати операційної діяльності підприємств Одеської області по 
виробництву хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, то можна стверджувати, що їх 
показники рентабельності операційної діяльності суттєво знизились (рис. 7). 

 

Рис. 7. Динаміка рентабельності (збитковості) операційної діяльності підприємств 
Одеського регіону по виробництву хліба, хлібобулочних 

і борошняних виробів у 2005-2013роках, % * 
* Джерело: побудовано автором на підставі [2, с. 27; 3, с. 26] 
 

На протязі 2005-2010 років рентабельність операційної діяльності знизилась з 7,8% до 
4,3%. Починаючи з 2011 року, мала місце збитковість операційної діяльності підприємств 
Одеського регіону по виробництву хліба, хлібобулочних і борошняних виробів. Але 
збитковість операційної діяльності цих підприємств на протязі періоду 2011-2013 років 
зменшилась з 6,6% до 0,9% 

Наведені тенденції основних показників діяльності підприємств по виробництву 
хліба, хлібобулочних і борошняних виробів Одеського регіону свідчать про збиткову 
діяльність цих підприємств на протязі 2011-2013 років. 

Оцінюючи стан хлібопекарської галузі, генеральний директор об’єднання 
«Укрхлібпром» О. Васильченко підкреслив збитковій діяльності багатьох підприємств галузі 
та відзначив, що: «Адміністративне стримування цін на хліб, що є вирішальним фактором 
стабільності на ринку хліба, негативно позначається на економіці підприємств. При таких 
критеріях ми сьогодні втрачаємо галузь як таку» [4]. 

При аналізі тенденцій фінансових результатів діяльності хлібопекарських підприємств, слід 
зважити на те, що основними регуляторами на внутрішньому ринку України, з одного боку, є 
діяльність державного інтервенційного фонду (Публічне акціонерне товариство (ПАТ) «Аграрний 
фонд»), створеного для забезпечення продовольчої безпеки України, а з другого боку – переробка 
зерна з державних ресурсів на борошно, яке доступне для всіх підприємств, що виготовляють так 
звані «соціальні сорти» хліба. Постачання хлібопекарським підприємствам борошна з державних 
ресурсів покликане компенсувати зростання витрат, що впливають на ціну хліба. Проте, як 
відмічає керівництво об’єднання «Укрхлібпром», інтервенції борошна з Аграрного фонду у 
попередніх роках не виконували стабілізуючу роль на ринку хліба. Впродовж 2013 року Аграрним 
фондом було відвантажено 36,7 тис. т  борошна, виробленого з зерна державного інтервенційного 
фонду, при місячній потребі в борошні для виробництва хліба та хлібобулочних виробів в обсязі 
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близько 100 тис. т, що засвідчує неефективність інтервенцій борошна з Аграрного фонду як 
важеля стабілізації на ринкухліба [5]. 

Оцінюючи роботу галузі впродовж 2014 року, керівник об’єднання «Укрхлібпром» О. 
Васильченко зазначив, що Аграрним фондом було реалізовано хлібопекарським 
підприємствам 315 тис. т борошна, виробленого із зерна державного інтервенційного фонду 
(найвищий показник за всі роки роботи Аграрного фонду). Такі обсяги інтервенцій у 2014 
році були досягнуті завдяки тісній співпраці виробників хліба та ПАТ «Аграрний фонд», що і 
забезпечило стабілізацію цін  на ринку хліба у 2014 році [6]. 

Але, починаючи з січня 2015 року на внутрішньому ринку відзначається невпинне 
зростання цін на борошно – основну сировину для хлібопечення. За даними агентства «АПК-
інформ», станом на 26 січня 2015 року ціни на борошно зросли порівняно з початком року в 
середньому по Україні за видами та сортами борошна таким чином: 

- пшеничне вищого сорту – на 14,5% (з 4150 до 4750 грн. за т); 
- пшеничне першого сорту – на 15,2% (з 3950 до 4550 грн. за т); 
- пшеничне другого сорту – на 10,1% (з 3450 до 3800 грн. за т); 
- житнє обдирне – на 13,7% (з 2550 до 2900 грн. за т) [4]. 
Враховуючи, що частка борошна у структурі собівартості виробництва хліба складає 

понад 50%, при такому зростанні цін на нього лише продовження товарних інтервенцій 
борошна може стати стримуючим фактором та забезпечити цінову стабільність на ринку 
хліба. 

Проте, за інформацією хлібопекарських підприємств, в теперішній час призупинено 
укладання трьохсторонніх договорів між ПАТ «Аграрний фонд», обласними державними 
адміністраціями та виробниками хліба на постачання борошна хлібозаводам, оскільки 
Міністерством аграрної політики та продовольства України не визначені обсяги щомісячного 
постачання борошна хлібозаводам у 2015 році [6]. 

Керівництво об’єднання «Укрхлібпром» попередило, що призупинення поставок 
борошна з Аграрного фонду в умовах, коли рівень ринкових цін на борошно перевищує ціни, 
встановлені на борошно Аграрного фонду, на 500-900 грн. за т в залежності від регіону та 
сорту борошна, призведе до значного зростання цін на хліб та хлібобулочні вироби [6]. 

Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки: 
- фінансові результати діяльності свідчать, що в 2011 та 2012 роках мала місце 

збиткова діяльність підприємств України по виробництву хлібобулочної продукції. Чистий 
збиток становив 29,5 млн. грн. у 2011 році та 228,1 млн. грн. у 2012 році; 

- чистий прибуток підприємств України по виробництву хлібобулочної продукції 2013 
року склав 348,1 млн. грн. за рахунок збільшення частки прибуткових підприємств (які 
отримали чистий прибуток у сумі 885,2 млн. грн.) до 64,6%; 

- на протязі 2010-2013 років частка збиткових підприємств хлібопекарської галузі 
України зменшується з 41,2% у 2010 році до 35,4% у 2013 році, але слід зазначити, що розмір 
їх збитку збільшився до 537,1 млн. грн.; 

- рентабельність операційної діяльності підприємств України по виробництву 
хлібобулочної продукції мала тенденцію до зменшення на протязі 2010-2012 років з 2,5% до 
0,9%, але в 2013 році стрімко збільшилась до рівня 4,7%; 

- тенденції фінансових результатів діяльності підприємств Одеського регіону свідчать 
про їх збиткову діяльність на протязі 2011-2013 років; 

- основним регулятором на внутрішньому ринку України є державний інвестиційний 
фонд (Аграрний фонд), поставка борошна з державних ресурсів якого покликана 
компенсувати зростання витрат хлібопекарських підприємств, що впливають на збільшення 
ціни хліба; 

- у 2014 році Аграрним фондом було реалізовано хлібопекарським підприємствам 315 тис. 
т борошна, виробленого із зерна державного інтервенційного фонду (найвищий показник за всі 
роки роботи Аграрного фонду); 
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- на сьогодні призупинено укладання трьохсторонніх договорів між ПАТ «Аграрний 
фонд», обласними державними адміністраціями та виробниками хліба на постачання 
борошна хлібозаводам, оскільки Міністерством аграрної політики та продовольства України 
не визначені обсяги щомісячного постачання борошна хлібозаводам у 2015 році. 
Призупинення поставок борошна з Аграрного фонду призведе до значного зростання цін на 
хліб та хлібобулочні вироби у 2015 році. 

Вважаємо, що стратегічні перспективи стабільного розвитку хлібопекарської галузі 
України пов'язані з: 

- забезпеченням зростання обсягів інвестицій для посилення інноваційної діяльності; 
- технологічним переозброєнням підприємств шляхом заміни устаткування та 

автоматизації технологій;  
- використанням новітніх технологій; 
- випуском нових продуктів з метою підвищення прибутковості галузі; 
- впровадженням ресурсозберігаючих і маловідходних виробництв; 
- упровадженням контролю за якістю і безпекою продовольчих товарів на основі 

методик системи НАСРР, систем менеджменту якості за міжнародним стандартом серії 
«ISO 9000», систем екологічного менеджменту харчових виробництв відповідно до 
міжнародного стандарту серії  «ISO 140000»; 

- розробкою та впровадження дієвих механізмів підвищення 
конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Загальна стратегія розвитку хлібопекарської промисловості України повинна бути 
спрямована на узгодження економічних інтересів підприємств-виробників з соціальними 
інтересами споживачів і суспільства в цілому. 
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The major task of sketch is realisation of actual trend analysis in emloyment policy at labour market in Europe 
in regard to exercitation of flexible models of employment and labour management relations between employers and 
employees. The writer is trying to answer a question of problems that employers have to cope with because of such 
unstable and constantly changing climate of European Labour market. Just as well she is explaining through which 
flexible forms of organisations and forms of management, used in companies, employers are responding to these 
challanges and further more what requirements there are for the employees and their acceptaton of flexible employment 
relationship (preparedness to respond to changing requirements of labour market and job positions). 

Keywords:  Elastic labor relations, European labour market, molds employ, acceprance, flexible forms of 
employment. 

 

Главной задачей статьи является исслевование актуальных трендов в политике занятости на 
европейском рынку труда, значение применения гибких (флексибильных) форм занятости и трудовых 
отношений а тх закреплением в законодательствею. Авторы статьи стараются главным образом ответить 
на вопрос, какие проблемы стоят перед работодательми в сегодняшней постоянно менявшейся ситуации на 
европейском рынку труда и при помощи каких гибких форм организации и управления труда в фирмах и 
организациях работодатели отвечают на эти вызовы. В статье также исследуется, какие требования 
предъявляются к работникам в процесе применения гибких трудовых отношений  и меру их акцептации 
работниками предприятий (готовность гибко реагировать на меняющиеся требования рынка труда и рабочих 
мест).     

Ключевые слова:  гибкие трудовые отношения, европейский рынок труда, формы занятости, 
акцептация, гибкие формы занятости. 
 

Введение 
Вопрос гибких трудовых отношений давно существует в практике занятости  людей в 

странах Западной Европы а также является предметом теоретических соображений и 
эмпирических исследований.  Манажмент  западоевропейских компаний осознает, что в 
нынешних условиях успех любой организации определяется  гибкостью и мобильностью 
рабочей силы  и готовностью всех составляющих производственный процесс акцептировать 
требования рынка труда адекватными изменениями в организации труда и в трудовых 
отношениях. Гибкие формы организации труда и отвечающие им организационные 
структуры могут создавать только гибкие люди.  В настоящее время характер организации 
работы в организациях и новейшие методы управления требуют не только работников 
надлежаще професионально   подготовленных,  которые в состоянии приобрести новый опыт 
и навыки, но также и работников, которые професионально и психологичесли готовы к 
изменениям и способные эти изменения осуществлять.   

В связи с этим, необходимо уточнить, какие изменения на рынку труда и в поведении 
работников потребовали введение гибких форм организации труда на предприятиях и 
соответствующие гибкие трудовые отношения. Необходимо также знать, что означают для 
предприятий и их управления гибкие формы организации труда и гибкие формы трудовых 
отношений, какие проблемы или возможные актуальные и острые задачи решают эти 
относительно новые явления в организации труда и в политике трудоустройства людей. 
Составной частью трудовых отношений являются работники предприятий. Поэтому также 
важно знать как эти новые явления в стратегиях занятости компаний и фирм 
воспринимаются самыми работниками, в какой мере отвечают их интересам и требованиям, 
как они их понимают, оценивают и  воспринимают.  

 Исходя из этого, нужно отметить, что гибкие формы занятости и трудовых 
отношений, их значение в ролитике занятости и закрепление в законодательстве будем 
рассматривать на примере Словацкой Республики. 

 

1. Современные изменения в политике занятости и трудовых отношений    
Гибкие формы занятости являются альтернативой традиционным формам труда. Эти 

формы труда предлагают новые возможности работать в нетрадиционном рабочем времени, 
расположении и месте. У работников появляется возможность работать так, чтобы было 
можно по личному усмотрению сочетать и комбинировать работу с личной жизнью.  

Как правило, гибкие формы занятости и трудовых отношений и их применение 
являются одной из главных тенденций на современном рынке труда в экономически 
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развитых странах. Все больше число предприятий, особенно зарубежных, в своих политиках 
занятости реализуют гибкие формы занятости и трудовых отношений. Этим они влияют и на 
других работодателей, которые ищут место альтернативным формам занятости в своих 
компаниях и делают пространственную и временную гибкость трудовых отношений  
составной частью культуры предприятия [1, с. 9]. 

Отсюда следует, что гибкие формы занятости являются не просто инструментом для 
согласования условий жизни и работы матери, учебы и работы студентов и заработку людей 
после трудоспособного возраста, но они также привлекают сотрудников, работающих на 
руководящих и иных должностях, у которых уже не фигурирует учеба, материнство и они в 
трудоспособном возрасте [2, с.14]. 

Гибкие формы труда в различных странах понимаются по разному. Например в США 
альтернативная занятость намного ширше распространена чем в Словакии. Здесь гибкие 
формы труда в большинстве представляют проектовую и договорную занятость, когда люди 
неработают в отдельных компаниях долгосрочно, но принимают участие только в заранее 
определенных по времени и по содержанию проектох, и таким образом не являются 
работниками фирм на традиционный полный рабочий день [3, с.52]. В Словакии гибкие 
формы занятости воспринимаются скорее всего на уровне инструментов, решающих 
ограниченные возможности определённых категорий работников, прежде всего студентов, 
людей в пенсионном возрасте, беременных женщин и родителей по уходу за ребенком.  

Развитие гибкости рынка труда связано с глобализацией экономики, которая 
обусловливает адекватные изменения в организации труда и занятости. На рынок труда 
влияют не только процессы глобализации, но также итенсиное развитие информационных 
технологий и увеличение потока информаций. Это требует от предприятий реализации 
адекватных гибких организационных структур и менее жёстких аправленческих систем. В то 
же время происходит ослабление традиционных иерархических, закрытых организационных 
структур и происходят изменения к более открытым, более гибким, более 
децентрализованным, сетево ориентированным системам управления с инновационными 
процессами [4]. 

Происходит также передача производства продукции из более развитых стран Европы 
в страны, где затраты на рабочую силу ниже. Некоторые ручные работы постепенно 
заменяются новыми технологиями, которые дешевле и точнее. Все эти факторы 
способствуют неопределенность на рынке труда. Следующим фактом, что такие "глобальные 
тренды в развитии мирового хозяйства, как например концентрация производства и 
капитала, которую сопровождает объединение государственных предприятий в крупные 
многонациональные и глобальные корпорации, интернационализация и развитие сложного 
производства, постоянное сокращение жизненного цикла продукции на рынке, вызывают 
чрезмерное конкурентное давление на производителей. Развитие софистикованного 
производства и современные технологии неизбежно ведет к возникновению избыточной 
рабочей силы, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе" [5, с.315].  

Отдельные организации отличаются по своей сложности, по способу деятельности и 
различными процесами, происходящими в рамках компании. Организация и система ее 
функционирования находятся в состоянии постоянного изменения. По Амстронгу компании 
должны изменятся и расти, чтобы пережили и преуспевали. Они должны внедрять 
инновации, разрабатывать новые продукты, реорганизовать, менять методы работыб 
управления и, таким образом, быть более гибкими [6]. 

В процесе трансформации словацкого общества и конкурентной среды изменилась 
организация труда, методы управления, формы занятости и трудовые отношения.  
Отсутствие интереса к традиционным специальностям и технического прогресса привел к 
изменению требований к професиональным характеристикам работников. Индивидуальный 
успех на рынке труда определяется способностью быстро адаптироваться к изменениям и 
постоянным развитием собственного человеческого капитала. Растущая потребность в 
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интеллектуализации человеческого труда с другой стороны сопровождается значительной 
экономией затрат на труд. 

Современное производство с технологиями, насыщенными  електронными 
приборами, требуют от работников  не узкой специализации а  универсальности, 
состредочения на быстрой переработке и передаче информаций,   гибкость ролей и развитие 
нетрадиционных форм работы [7, с. 185]. В следствие этого происходит сокращение 
количества сотрудников и развитие атипичных форм организации труда. У персонала 
предпочитается гибкость, креативность, самостоятельность и личная инициатива. 

В Словакии, по сравнению с другими европейскими странами, гибкие формы 
занятости используются преимущественно по вступлению Словакии до Европейского 
сообщества. Можно сказать, что в большинстве они применяются в многонациональных 
корпорациях, в предприятиях, принадлежащих иностранным компаниям или в компаниях, 
принадлежащих международным корпорациям. В малых и средних предприятиях, эти формы 
используются изредка. Примером использования гибкой рарочей силы может послужить 
автомобильная промышленность в Словакии, которую в основном представляют три 
иностранные автомобильные компании – германский Фольксваген, французский Пежот-
Цитроэн (PSA) и корейская КIА Моторс. Исполнительный директор Британской торговой 
палаты в Словакии Христофер Плант сказал, что "именно  одним из самых важных аспектов, 
из за которого иностранные инвесторы приезжают в Словакию – это гибкая, образованная и 
амбициозная рабочая сила. Производительность труда делает Словакию номер один в 
регионе Центральной и Восточной Европы, что является огромным компаративным 
преимуществом, которое компенсирует размер рынка. В Словакии рост производительности 
труда опережает показатели старых 15 государств-членов ЕС. Именно этот аспект также 
является одним из основных в решении компании Jaguar Land Rover открыть завод в 
Словакии“. [8]. 

  Нельзя забывать и тот факт, что гибкиие формы труда являются также льготой для 
работника. Конечно, мы не можем утверждать, что гибкие формы работы действуют только 
положительно. Приносят с собой много негативных аспектов, таких как дискриминация в 
сфере финансового вознаграждения и предоставления социальных льгот компании, 
возможность переключения с альтернативного рабочего времени на полное время и назад, 
неравный шанс карьерного роста и под.  

Гибкие формы труда часто понимаются диаметрально противоположно, в результате 
действия ряду факторов. Одним з них есть местоположение будь то отдельной страны, или 
больших территориальных конгломераций, как например выходная Европа по сравнению с 
западной Европой, Америка по сравнению с Европой и тп. Эти географические различия в 
восприятии гибких форм занятости и трудовых отношений усиливаются розличными 
правовыми нормами и доминантной системой организации производства, историческими и 
культурными традициями, менталитетом и системой ценностей работников.  

Одним из факторов, который влияет на восприятие и применение гибких форм 
занятости и трудовых отношений является професиональная ориентация авторов, которые 
гибкие трудовые отношения исследуют и игтерпретируют. Значительные различия в 
понимании гибких форм занятости и трудовых отношений находим у различных 
професиональных групп, которыми могут быть персоналисты в фирмах, социологи, 
законодательные эксперты по данному вопросу, работодатели, юристы и адвокаты, 
занимающиеся трудовым правом и тд.  

В зависимости от этих факторов осуществляется реализация гибких форм занятости и 
их адекватное закрепление в трудовом законодательстве. Как конкрето это происходит в 
практике, рассмотрим на примере реализации гибких форм занятости и их закрепления в 
Трудовом кодексе Словакии (Законник праце) (9). 

 

2.  Проблематика гибких форм занятости в Трудовом кодексе  СР 
Как уже упоминалось выше, гибкие формы занятости начинают применятся в 

практике трудовых отношений Словакии с началом деятельтости на територии страны 



 108

больших заграничных компаний. Именно их деятельтость а  пример в поиске эффективных 
форм занятости обусловливали активность национальных работодателей и 
предпринимателей в вопросах применения гибких форм занятости и в их требованиях к 
государству создать институциональную и законодательную основу для эффективного 
использования гибких форм занятости и трудовых отношений. Так постепенно начиная со 
середины последнего десятиления отдельные гибкие формы занятости закркепляются в 
Трудовом кодексе Словацкой республики. Одной из первых законодательных норм в этом 
плане в Трудовом кодексе была занятость на определённое точно установленноё время. (9, 
§48).  

За ней последовала занятость на неполное рабочее время, что позволяло 
предпринимателям еффективно регулировать производственные планы с наличием рабочей 
силы. В таком случае работодатель может договориться с работником в трудовом договоре 
лишь на определённую часть установленного законом еженедельного рабочего времени. 
Сотрудник, работающий неполное рабочее время не является чем либо ограниченным или  
имеет какие либо преимущества по сравнению с другими работниками. (9, §49).  

Педоставление права выполнять работу дома или так называемая дистанционная 
работа согласованная в трудовом договоре по собственному расписанию рабочего времени 
было закреплено изменением Трудового кодекса в 2001 году. Работа дома может 
осуществляется либо непрерывно с поездкой на работу только время от времени, или 
наоборот, когда больше времени сотрудники проводят на работе, однако у них есть 
возможность выполнять часть работы дома (9, §52). Если сравнивать работу дома с работой 
на рабочем месте работодателя, главная разница состоит в том, что разделение рабочего 
времени находится в руках сотрудников, которые сами устанавливают,  когда и как долго 
будут работать, чтобы отвели опроделенной объем работы.  

Изменениями Трудового кодекса в 2001 году были закреплены и такие гибкие формы 
занятости как подвижное рабочее время, когда работники сами устанавливают  начало и 
конец рабочего дня, т.е. рабочую смену,  разделение рабочего места,  счет рабочего времени 
и подвижный график работы. [9, §49а, 87а, 88]. В некотором смысле, как гибкую форму 
труда можем воспринимать соглашение или договор о выполнении работы (§ 226) или 
контракт о трудовой професиональной деятельности (§ 228а), который часто используют 
студенты или матери в отпуске по беременности или уходе за ребенком или люди в 
экономически неактивном возрасте. [9, §226, 228а].  

Эти формы занятости очень интеисивно использовались национальными и 
заграничными предприятиями особенно после вступления Словакии до Европейского союза 
[10, с. 86]. После экономического кризиса в 2008 а 2011 годах и некоторых изменениях в 
Трудовом кодексе в 2011 году, которые значительно ограничили свободу предприятий в 
реализации гибких форм занятости, их использование в практике производственных 
предприятий замедлилось [11, с. ]. Нлавными причинами этих изменений в использовании 
гибких форм занятости были прежде всего изменения в трудовом законодательстве. Так 
считают прежде всего работодатели. В эмпирическом исследовании, которое было 
проведено нами в 2012 году на выборке 248 промышленных предприятий, их большинство 
(68 %) представителей (был опрошен один из руководящих манажэров - директор, 
заместитель или начальник персонального одделения), причиной возникших проблем в 
использовании гибких форм занятости назвали изменения в Трудовом кодексе. (табл. 1). 

Следующими релевантными причинами затруднений в использовании гибких форм 
занятости манажмент предприятий считает их несоответствие интересам предприятий (61 
%), неадекватность положений закона практике (56 %), неясность формуляций положений в 
законе (48 %), всеобщность формуляций положений в законе  (39 %), несоответствие 
интересам работников (31 %). Нежелание а пасивность руководства предприятий и 
лояльность работников традиционным формам занятости как причину затруднений в 
использовании гибких форм занятости отметило наименьшее число руководящих 
представителей предприятий.  
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Таблица 1 
Причины затруднений в использовании гибких форм занятости (ро оценках 

руководящих работников предприятий (N = 248)  
(каждый опрошенный должен был отметить только 3 альтернативы) 

 
Причины % 

Изменения в Трудовом кодексе 68 
Всеобщность формуляций положений  в законе   39 
Неясность формуляций положений в законе   48 
Неадекватность положений закона практике 56 
Противоречит интересам предприятий 61 
Противоречит интересам работников  31 
Противоречит интересам предприятий и работников 23 
Нежелание а пасивность руководства предприятий 7 
Лояльность работников традиционным формам занятости  11 
 

В этой связи следует отметить, что основными причинами затруднений в 
использовании гибких форм занятости манажмент предприятий считает низкое качество 
разработки положений закона и их закрепление в трудовом законодательстве.   
 

Заключение 
Гибкие или флексибильные трудовые отношения, несмотря на их актуальность в 

практике занятости, остаются открытым вопросом хозяйственной практики, предметом 
теоретических соображений и одновременно объектом эмпирических исследований а также 
вопросом принятия соответствующих управленческих решений. Манажмент компаний 
осознает, что в нынешних условиях, успех любой организации определяется гибкостью и 
мобильностью рабочей силы и готовностью предприятий акцептировать и гибко реагировать 
на изменения на рынке труда с целью адекватных управленческих решений в организации 
труда и формах трудовых отношений. Использование в полной мере потенциала гибких 
форм занятости и трудовых отношений как в интересах предпринимателей, так и 
работников, в большой мере зависит от сотрудничества представителей 
предпринимательской и государственной сферы в области создания эффективтых как для 
производсва, так и для государства и работников  гибких форм занятости и их закрепления в 
трудовом законодательстве.   

    

* Статья написана в рамках решения научного проекта ITMS : 26110230099 
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В статье рассматривается механизм формирования стратегии экономического развития 

промышленного предприятия.   
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качество экономического роста,  процесс разработки и реализации стратегии. 
 

Основной целью государственной промышленной политики является создание 
условий для стабилизации, повышения эффективности производства и 
конкурентоспособности продукции, наращивания промышленного производства. 

Решающей сферой для подъема экономики в целом является промышленность, и 
именно на ее росте должны быть сосредоточены усилия всех ветвей власти и основных 
экономических структур. 

Роль промышленной политики в третьем тысячелетии возрастает, что обусловлено 
следующими факторами: 

- изменяется роль государства, возрастает взаимозависимость субъектов 
мирового хозяйства, изменяется содержание глобальной конкуренции. Все это требует 
выработки адекватной национальной и региональной экономической стратегии; 

- ускоряются структурные преобразования в промышленности, обусловленные, в 
частности, появлением новых социально-экономических рисков, связанных с комплексом 
проблем НТП, защитой окружающей среды и рядом других. 

Применительно к управлению экономическим развитием в промышленности под 
стратегией нами понимается установление целей и задач, механизма и условий их 
реализации на основе сочетания интересов государства в целом, с одной стороны, и 
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промышленности с ее отраслями и предприятиями, с другой стороны, с целью максимизации 
рыночной стоимости организации и повышения реальных доходов ее работников. 

Для обеспечения успешной работы предприятия необходимо не только разработать 
хорошую стратегию но и осуществлять ее. С этой целью разрабатывается механизм 
реализации стратегии. 

Под механизмом реализации стратегических преобразований понимается комплекс 
последовательных взаимоувязанных управленческих актов, мероприятий и проектов, 
охватывающих весь цикл реализуемой стратегии развития и опирающихся на 
законодательные и нормативные акты, систему методов, моделей и методик, финансово-
экономические, организационные и технические средства по достижению конечного 
результата. Механизмы реализации стратегических преобразований должны быть 
разработаны еще на стадии формирования концепции развития, ее документального 
оформления с указанием сроков, ответственных лиц и ресурсного обеспечения. Очень 
важную роль в ходе реализации спланированных преобразований имеет мониторинг 
процессов и результатов во времени. 

Результатом реализации механизма управления стратегией экономического развития 
предприятия является изменение характеристик отдельных элементов и подсистем 
предприятия. Чем более существенна реакция на внешние изменения, тем большее 
количество подсистем будет подвержено корректировке. Даже простое обновление 
производственного оборудования, вызванное его физическим износом, может потребовать 
внесения изменений во вспомогательные и обслуживающие процессы, не говоря уже о 
внедрении новых продуктов и технологий, когда возникает необходимость в установке 
оборудования, качественно отличающегося от прежнего, освоении других материалов, 
обучении персонала, поиске иных организационных решений. 

Важнейшими требованиями к формированию стратегии экономического развития 
предприятия является комплексность и системность, которые должны обеспечивать, во-
первых, непротиворечивость процессов развития, во-вторых, скоординированность действий 
всех участников, в-третьих, адекватность полученных результатов новым условиям 
функционирования предприятия. 

При значительном разнообразии конкретных стратегий экономического роста среди 
них можно выделить некоторое ограниченное число типовых вариантов. Так, выделяются 
следующие стратегии экономического роста: 

- стратегии концентрированного роста; 
- стратегии интегрированного роста; 
- стратегии диверсифицированного роста. 
К числу стратегий концентрированного роста относится стратегия усиления позиций 

на рынке (горизонтальная интеграция), стратегия развития рынка и стратегия развития 
продукта, т.е. стратегия, связанная с изменением продукта и (или) рынка. 

Следуя стратегии усиления позиции на рынке, предприятия стремятся установить 
контроль над своими конкурентами и с этой целью объединяются с другими предприятиями, 
т.е. осуществляется так называемая «горизонтальная интеграция». Стратегия развития рынка 
предполагает поиск новых рынков для реализации уже освоенного продукта. Стратегия 
развития продукта предусматривает выпуск и реализацию новой продукции, но уже на 
освоенном рынке. 

Стратегия интегрированного роста предполагает расширение предприятия на основе 
добавления новых структур. В качестве таких структур могут выступать, например, 
предприятия - поставщики, дочерние структуры, осуществляющие снабжение. Такая 
стратегия получила название стратегии обратной вертикальной интеграции. В том случае, 
если рост предприятия осуществляется за счет приобретения или усиления контроля над 
структурами и конечным потребителем, т.е. над системами распределения и продажи, речь 
идет о стратегии прямой вертикальной интеграции. Этот тип интеграции выгоден в том 
случае, если посреднические услуги значительно расширяются или предприятие не может 
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найти посредников с качественным уровнем работы. Стратегии диверсифицированного роста 
реализуются в том случае, если предприятия не могут дальше развиваться на данном рынке с 
данным продуктом в рамках данной отрасли. Примером этого типа стратегий является 
стратегия центрированной диверсификации, при которой существующее производство 
остается в центре бизнеса, а новое производство возникает из тех возможностей, которые 
заключены в освоенном рынке, используемой технологии и других сильных сторонах 
функционирования предприятия. 

Стратегия горизонтальной диверсификации предполагает поиск возмож-ностей роста 
на существующем рынке за счет новой продукции, требующей новой технологии, отличной 
от используемой. Поскольку новый продукт должен быть ориентирован на потребителя 
основного продукта, то по своим качествам он должен быть сопутствующим уже 
производимому продукту. 

Стратегия конгломеративной диверсификации является наиболее сложной для 
реализации, так как в этом случае расширение предприятия осуществляется за счет 
производства технологически новых продуктов, которые реализуются на новых рынках. 

Как известно, экономическое развитие может осуществляться по восходящей или 
нисходящей кривой, в связи с этим во втором случае возникает не рост, а падение или 
сокращение границ бизнеса. 

Сокращение бизнеса может осуществляться, например, в форме прямой ликвидации, 
если организация не может вести дальнейший бизнес. В том случае, если бизнес не имеет 
перспективы и не может быть прибыльно продан проводится стратегия «сбора урожая», 
предполагающая при постепенном сокращении данного бизнеса до нуля получение 
максимального совокупного дохода. Возможны такие варианты продажи предприятием 
одного из своих подразделений с целью осуществления долгосрочного изменения границ 
ведения бизнеса. В качестве самостоятельной можно выделить и стратегию сокращения 
затрат, ориентированную на устранение достаточно небольших источников затрат и 
носящую, как правило, характер временных и краткосрочных мер. 

Кроме того, избранной или в ряде случаев вынужденной стратегией может быть 
пассивная стратегия, основанная на поддержании неизменного уровня использования 
производственного потенциала предприятий. Пассивная стратегия приводит к отставанию от 
среднеотраслевого уровня и будет иметь в более долгосрочном периоде отрицательные 
последствия. 

Активная стратегия, обеспечивающая рост использования производственного 
потенциала промышленных предприятий региона, предполагает отбор и реализацию 
различного рода инновационных проектов, внедрение новых технологий, обновление 
основных производственных фондов, совершенствование кадровой составляющей и т.д. 

Такая стратегия является инновационной. Инновационная стратегия - одно из средств 
достижения целей предприятия, отличающееся от других своей новизной, прежде всего для 
данного предприятия и, возможно, для отрасли, рынка и потребителей. 

Стратегии вообще, и инновационные в частности, направлены на развитие и 
использование потенциала предприятия, в том числе и технического, и рассматриваются как 
реакция на изменение внешней среды. 

Развитие современного рыночного хозяйства характеризуется переходом к новому 
качеству экономического роста. Новое качество экономического роста неотъемлемо от 
экономического развития и связывается с: 

- внедрением научно-технического прогресса; 
- повышением качества выпускаемых товаров и услуг; 
- устойчивым экономическим развитием, сбалансированным с экологическими 

требованиями сохранения окружающей среды;  
- усилением социальной направленности экономического развития, 

проявляющейся в росте социальной инфрастуктуры, улучшении условий труда, увеличении 
инвестиций в человеческий капитал, обеспечении полной занятости. 
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 Эффективная стратегия основывается на трех составляющих: 
- правильно выбранных долгосрочных целях; 
- глубоком понимании конкурентного окружения; 
- реальной оценке собственных ресурсов и возможностей. 
При разработке стратегии активизации инновационной деятельности предприятия, а 

также создании тенденций устойчивого развития производства целесообразно предусмотреть 
следующие направления: 

- программу по инвестированию развития производства; 
- по развитию инновационной деятельности, выделению средств на программу 

научных исследований; 
- на развитие финансовой инфраструктуры производства (кредитование, лизинг, 

факторинг);  
- на техническое перевооружение производственных мощностей для производства 

инновационной промышленной продукции;  
- по наращиванию объемов производства конкурентоспособной продукции; 
- по развитию маркетинговых служб и проведения непрерывных маркетинговых 

исследований;  
- по организации многоканальной системы товародвижения; 
- по информатизации, автоматизации и компьютеризации управленческого труда;  
- по обучению специалистов, соответствующих новому технологическому укладу и 

способных принимать квалифицированные решения в условиях рыночной экономики; 
- по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для 

инновационного обеспечения промышленного производства; 
- программа оптимизации налогообложения. 
 После того, как сформированы цели, стоящие перед предприятием, и определены 

критерии, позволяющие оценить степень вероятности достижения целей, необходимо 
определить задачи, осуществление которых позволит предприятию добиться целей. Задачи в 
виде конкретных заданий (программ, проектов) закрепляются за конкретными 
исполнителями в лице отделов, цехов, служб или хозяйств предприятия. На основе анализа 
требуемых ресурсов и возникающих ограничений отсеиваются заведомо неприемлемые 
варианты и оставляются для дальнейшего анализа и возможного тактического маневра 
альтернативные варианты, представляющие наибольший интерес. 

 Процесс реализации стратегии включает проведение определенных мероприятий для 
получения результатов (рис. 1). 

Из рис. 1 видно, что этап «реализации» стратегии задается в форме планов, структуры 
и бюджетов с целью выполнения поставленных целей и задач. Одновременно, эта группа 
мероприятий служит основой для проведения «оценки и контроля» по эффективности 
достижения выдвинутых (на этапах «анализа» и «планирования») стратегических 
ориентиров. 

Реализация стратегического плана может рассматриваться как осуществление 
отдельных планов проектов. Следовательно, можно выделить основные требования к 
организационно-экономическому механизму этого процесса. В общем случае он включает: 

 создание отличительных преимуществ, на которых базируется стратегия; 
 выбор людей на ключевые позиции. 

Разработка бюджета, обеспечивающего реализацию стратегии, предусматривает: 
 наделение каждой организационной единицы бюджетом, обеспечивающим 

выполнение ее части стратегического плана;  
 контроль за эффективным использованием ресурсов; 
 определение процедур, влияющих на стратегию;  
 разработка административных и оперативных систем для действия в стратегически 

критических ситуациях.  
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 мотивация организационных единиц и персонала в интересах реализации 
стратегии;  

 разработка системы материального и морального поощрения; 
 развитие управления по результатам. 
 

  
 

Рис. 1. Процесс разработки и реализации стратегии 
 

Этап реализации стратегии позволяет ответить на вопрос: при помощи каких 
ресурсов, кем, когда и каким образом могут быть выполнены цели организации? Для этого 
предполагается осуществить распределение финансово-экономических ресурсов, а также 
согласовать по срокам и исполнителям основные мероприятия. Характер действий, 
обеспечивающих эффективность достижения заданных целевых параметров, зависит от 
особенностей управления того или иного предприятия и может тем или иным образом 
варьироваться.  

Важнейшими требованиями к формированию стратегии экономического развития 
являются комплексность и системность, которые должны обеспечивать, во-первых, 
непротиворечивость процессов развития, во-вторых, скоординированность действий всех 
участников, в-третьих, адекватность полученных результатов новым условиям 
функционирования предприятия. 

Исходя из теории эволюционной экономики, особое внимание следует уделить 
формированию системы адаптации промышленных предприятий к изменениям 
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экономической среды. Такая система включает в себя широкий доступ к маркетинговой 
информации, обеспечение квалифицированными консалтинговыми услугами, создание 
развитой многоканальной системы товародвижения, коммуникационного комплекса, 
финансово-кредитной системы. 
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Перед економічною наукою постає проблема пошуку критеріїв вибору найвигідніших 
інвестиційних проектів, і вирішальним критерієм є отримання максимального прибутку. 
Поряд із прямою вигодою, одержуваною зразу, все більше значення надається очікуваній 
вигоді. При цьому оцінюються можливості витіснення конкурентів з ринку та 
розраховуються вигоди від «вторинного ефекту», що забезпечує розвиток виробництва та 
подальші інвестиції.  

У ринкових умовах будь-який капітал, вкладений у підприємство, розглядають як 
зайнятий. Навіть якщо підприємець вкладає власний капітал, він повинен враховувати у 
своїх витратах відсоток на капітал, не менший від того, що міг би бути отриманий за умови 
його надання у довгостроковий кредит [1]. Проте існують деякі обмеження для залучення 
інвестицій. Насамперед це ступінь відкритості економіки, політичні обмеження, наявність 
протиріч між інтересами об’єкта інвестування та інвестора, а також пропускна спроможність 
до поглинання прямих потоків капіталу, зумовлена здатністю платити дивіденди і 
можливістю повернення основного капіталу. Слід зазначити, що пропускна спроможність 
звужена можливістю обслуговувати інвестований капітал, а також економічними 
обмеженнями, що зумовлені платіжним балансом сторони, що приймає інвестиції, та 
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політичними обмеженнями, що вводяться органами влади на державному та місцевому 
рівнях [2].  

Оцінюючи рівень ІП, Строкович Г.В. вважає, що ІП з точки зору системного аналізу – 
це комплекс чинників і характеристик, що впливають на стан СГД, а з точки зору економіко-
математичного аналізу – сукупність показників, що характеризують ефективність роботи 
підприємства [3, с. 7-8]. Деякі науковці пропонують оцінювати ІП шляхом аналізу 
інвестицій. Для цього Міркін Я.М. і Міркін В.Я. вводять дефініцію «продуктивність 
інвестицій» і визначають її як вартісну віддачу інвестицій, оцінену через співвідношення 
змін ВВП до інвестицій [4]. Царев В.В. говорить про «ефективність інвестицій» і вважає її 
кінцевим результатом від реалізації капітальних вкладень, що підлягають використанню [5, 
с. 18]. 

У міжнародній діловій практиці з метою оцінки рівня ІП широко використовуються 
результати ранжирування країн за мірою їх відповідності певним критеріям. Рейтинги 
розраховують з використанням незмінного набору показників, визначеного рейтинговим 
агентством, і розрахунку на його основі інтегральної оцінки, що характеризує рівень ІП. Слід 
визнати, що вибір критеріїв оцінки, а також інтерпретація результатів, отриманих у 
результаті такої оцінки, може викликати певні труднощі, оскільки не завжди за підсумками 
рейтингової оцінки можна виявити причинно-наслідкові зв'язки та тенденції розвитку того 
або іншого інвестиційного комплексу.  

Велтугін С.Ю. розглядає два підходи до визначення ІП об’єкта інвестування на 
підставі результатів рейтингової оцінки: непрямий та прямий. Перший базується на основі 
вивчення результатів рейтингів та їх динаміки за останні декілька років і на основі вивчення 
результатів національних рейтингів ІП регіонів і галузей. Другий підхід застосовується тоді, 
коли регіон самостійно бере участь у міжнародних рейтингах ІП [6]. 

Розглядаючи методи оцінки ІП об’єктів інвестування, засновані на використанні цих 
критеріїв, можливо сформулювати наступні недоліки: 

 першочергова орієнтація на портфельні інвестиції; 
 неврахування часового компоненту інвестиційних потоків (РР і ARR); 
 відмінність української та західної фінансової звітності підприємств, що являється 

базою для розрахунку критеріїв, ти самим ускладнюючи їх розрахунок.   
Тому автором запропонований альтернативний методичний підхід до оцінки рівня ІП 

АТП (рис. 1).   
Для оцінки інвестиційних проектів необхідний достатній набір показників, які дають 

найбільш повне уявлення про їхню привабливість. Перш за все, він визначається складом 
самого об’єкта інвестування та структурою інвестування. Враховуючи те, що головною 
метою фінансового обґрунтування є достовірність оцінки інвестиційного проекту, необхідно 
визначити кількість показників, кожен із яких  дає можливість оцінити стан тієї чи іншої 
сфери інвестиційного об’єкта.  

Згідно з запропонованим методичним підходом до оцінки рівня ІП АТП (див. рис. 1), 
завершальним етапом відповідної оцінки виступає визначення рівня ІП АТП та, як наслідок, 
розробка методичних рекомендацій що до підвищення ІП АТП. 

На думку автора, визначення рівня ІП АТП та, як наслідок, розробка методичних 
рекомендацій що до підвищення ІП АТП залежить від складності системи чинників, що 
зумовлюють рівень ІП АТП. Функціонування такої системи найкраще відображають три 
рівні ієрархії: державний, регіональний і рівень підприємства. Кожному з цих рівнів 
відповідають певні показники, за допомогою яких можна простежити динаміку змін 
інвестиційного процесу, а саме динаміку розвитку інвестиційної діяльності. 

При реалізації інвестиційних проектів необхідна чітка взаємодія їхніх учасників з 
метою забезпечення їх економічної ефективності. Мова ведеться не просто про узгодження 
інтересів (критеріїв) учасників інвестиційних проектів, а про розробку правил гри, тобто 
проведення конкурсів потенційних інвесторів, про оптимізацію структури капіталу, що 
вкладається. 
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Рис. 1. Методичний підхід до оцінки рівня ІП АТП 

 

Ринкові умови реалізації інвестиційних проектів вимагають узгодження рекомендацій 
по їхньому виконанню з міжнародними вимогами до проведення техніко-економічних 
досліджень, що дасть змогу внести елементи стандартизації в передінвестиційні 
дослідження. Таким чином, необхідно адаптувати існуючі стандартні методики до умов 
переходу до ринкової економіки, враховуючи при цьому реалії української економіки. По 
суті – це до створення нового методичного забезпечення, яке би враховувало рекомендації 
таких високоавторитетних міжнародних організацій, як UNIDO (Організація Об’єднаних 
Націй по промисловому розвитку) та  IASC (Міжнародний комітет по стандартах 
бухгалтерського обліку), Світовий банк реконструкції та розвитку. Спільним для них є те, що 
всі вони ґрунтуються на класичних принципах інвестиційного аналізу, побудованого на 
основі методу аналізу грошових потоків. 

Мотиви реалізації інвестиційних проектів можуть бути різними, але загалом 
виділяють три основні причини, що обумовлюють  необхідність інвестицій: оновлення 
існуючої матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробничої діяльності, освоєння 
нових видів діяльності. Ступені відповідальності за прийняття інвестиційних рішень у цих 
напрямках відмінні між собою. Якщо мова йде про заміщення наявних виробничих 
потужностей, рішення може бути прийнятим безболісно, оскільки існують уявлення про 
обсяг і основні характеристики необхідних нових засобів. Завдання ускладнюється тоді, коли 
йде мова про інвестиції в розширення основної діяльності з огляду на необхідність 
ураховувати цілий ряд нових чинників, можливостей виходу на нові ринки збуту. Ще важче 
оцінити можливі наслідки освоєння нових видів діяльності. 

Як правило, інвестору доводиться приймати рішення в умовах існування 
альтернативних або взаємовиключаючих проектів, тобто виникає необхідність робити вибір 
одного чи декількох проектів. Два проекти називаються незалежними, якщо рішення про 
прийняття одного з них не впливає на рішення про прийняття другого. Якщо два чи більше 
проектів не можуть бути прийнятими одночасно, і можливе прийняття  тільки одного з них, 
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то вони є альтернативними. Поділ проектів на незалежні та альтернативні має особливо 
важливе значення при формуванні інвестиційного портфеля в умовах обмежень на сумарний 
обсяг капіталовкладень. Величина верхньої межі обсягу інвестованих коштів на момент 
планування може бути невизначеною і залежати від різних факторів. Наприклад, від суми 
прибутку поточного та майбутнього періодів. У такому випадку доводиться ранжувати 
незалежні проекти за ступенем їхньої пріоритетності. 

Інвестиційні проекти можуть бути оціненими з різних сторін: фінансової, 
технологічної, організаційної та інших. Кожна з них є надзвичайно важливою. Однак 
фінансові аспекти прийняття інвестиційних рішень у багатьох випадках мають вирішальне 
значення. У фінансовому плані при визначенні доцільності вкладення коштів постають 
питання: який обсяг фінансових ресурсів необхідний і які альтернативні джерела їхнього 
залучення, чи в майбутньому окупляться зроблені вкладення, тобто чи достатній обсяг 
прогнозних поступлень у порівнянні з початковою інвестицією? Ці питання повинні бути 
чітко продуманими у процесі передінвестиційних досліджень, особливо за умови 
обмеженості фінансових ресурсів. 

Фінансове обґрунтування інвестиційного проекту має дати чітку відповідь як 
інвесторам, так і підприємствам, які залучають інвестиції, про взаємовигідність проекту. 
Достовірність і надійність економічних оцінок ґрунтуються, перш за все, на повноті та 
достовірності вхідної інформації. 

Вперше в Україні Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості 
підприємств і організацій була розроблена за ініціативою керівництва Агентства з питань 
запобігання банкрутству підприємств і організацій та зареєстрована в Міністерстві юстиції 
України 31 березня 1998 року. Ця Методика має на меті визначення інтегрального показника 
інвестиційної привабливості підприємств, заохочення до процесу інвестування вітчизняних і 
іноземних інвесторів. 

Для оцінки інвестиційних проектів необхідний достатній набір показників, які дають 
найбільш повне уявлення про їхню привабливість. Перш за все, він визначається складом 
самого об’єкта інвестування та структурою інвестування. Враховуючи те, що головною 
метою фінансового обґрунтування є достовірність оцінки інвестиційного проекту, необхідно 
визначити велику кількість показників, кожен із який «діагнозує» стан тієї чи іншої сфери 
інвестиційного об’єкта. Фінансова оцінка передбачає розрахунок понад 40 відповідних 
показників. Великі масиви значень показників не дають змоги зробити остаточний висновок, 
оскільки кожен із них окрім числового має ще значення вагомості. Інтегральна оцінка дає 
змогу поєднати в одному показнику багато різних за назвою, одиницями виміру, вагомістю 
та іншими характеристиками чинників. 

В основі методики визначення інвестиційної привабливості підприємства як 
структурної складової вибірки підприємств покладено визначення інтегральної оцінки. 
Даний підхід дає змогу поєднати різні за назвою, одиницями виміру та вагомістю чинники. 
Визначення інвестиційної привабливості підприємства передбачає розрахунок п’яти  
узагальнюючих показників, оцінка котрих, у свою чергу, базується на використанні 
вибраних аналітичних показників.  

Синтетичний (узагальнюючий) показник по кожній групі розраховується за 
формулою: 

  
 ii Mj

ij
Mj

ijijkik KknippaS ,,1,1, ,   (1) 

де і – індекс синтетичного показника групи; j – індекс аналітичного показника; k – 
індекс підприємства; Sik – кількісне значення синтетичного показника i-ої групи k-го 
підприємства; aijk – значення j-го аналітичного показника i-ої групи k-го підприємства; pij – 
значення вагомості j-го  

аналітичного показника в i-й групі; K – множина об’єктів вибірки підприємств; Mi – 
множина аналітичних показників i-ої групи.  
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В якості об’єкта відносної інформації повинні використовуватися показники 
відповідних форм бухгалтерської звітності, які затверджені Міністерством статистики 
України та є обов’язковими для застосування всіма суб’єктами підприємницької діяльності в 
Україні. Це – форма №1 «Баланс підприємства», форма №2 «Звіт про фінансові результати та 
їх використання», форма №3 «Звіт про фінансово-майновий стан підприємства», форма №11-
ОП «Звіт про наявність і рух основних фондів, амортизацію (знос)». 

Прийнятий у роботі методичний підхід до оцінки рівня ІП АТП враховує 
динамічність первинних даних, що беруть участь у  формуванні індексу ІП АТП. Саме 
запропонований методичний підхід, заснований на динамічності досліджуваних 
інвестиційних процесів на державному та галузевому рівнях і на рівні окремого 
підприємства, уможливлює складання прогнозних оцінок щодо рівня ІП АТП. 
Обґрунтування запропонованої математичної моделі, що беруть участь в управлінні ІП АТП, 
базується на доведених методах і алгоритмах статистичного, факторного та 
багатокритеріального аналізу. 
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Економічна наукова думка багато уваги приділяє дослідженню корпоративної 
стратегії, при цьому трактування стратегії різноманітні. Дослідник із США А. Чендлер 
вважає, що стратегія - це  визначення основних довгострокових цілей і  завдань 
підприємства, прийняття курсу дій і розподіл ресурсів, необхідних для досягнення 
поставлених цілей.  

Американські  економісти Р.Кларк, В.Вільсон, Р.Дейнс, С.Надо дають визначення 
стратегії в широкому значенні й пов'язують її з фінансовою політикою і плануванням. Вона 
більшою мірою  показує, якою корпорація може бути в майбутньому, ніж як цього досягти. 
За визначенням учених, корпоративна  стратегія -  це основа для вибору, альтернативи, що  
зумовлює природу і напрям організації корпоративних відносин. Стратегія – це мрія або 
передбачення.  

У своїй книзі «Перетворення організації» Ф.Ж.Гуйяр  і Дж.Н.Келлі ввели в науковий 
обіг термін  «стратегічний намір» , під яким вони розуміють уявний образ кінцевої мети 
корпорації. Це намір, що символізує злиття аналітичних, емоційних і політичних елементів 
корпоративного мислення. 3 аналітичного погляду такий намір заснований на неупередженій 
оцінці конкурентного становища корпорації. Емоційний і політичний намір перетворюються 
в ідею, що оволодіває помислами всієї фірми, «навколо якої об'єднуються люди» .  

Формування і подальше функціонування корпоративного сектора економіки значною 
мірою залежить від ефективної роботи банків. Комерційні банки України притягуються  для 
обслуговування кредитних ліній, наданих міжнародними фінансовими організаціями для 
цілей реструктуризації виробничого потенціалу України і підтримки ринкових перетворень. 
Їх діяльність істотно впливає на розвиток ринкових відносин в Україні, сприяє підвищенню 
ефективності суспільного виробництва. В даний час істотно розширена сфера діяльності 
банків, застосовуються нові напрями роботи і використовуються будь-які можливості 
збільшення прибутковості, якісно змінена теорія і практика ведення аналітичної і планової 
роботи, сформувалася нова система управління комерційними банками.  

Разом з тим, практика показує, що в багатьох банках надається недостатньо  уваги 
питанням  корпоративного управління,  проведення оцінки і аналізу ефективності роботи  
АТ, корпоративні зобов'язання яких знаходяться в портфелі комерційного банку. Відсутність 
необхідного методичного забезпечення планової,  аналітичної роботи  в процесі організації 
корпоративного управління у результаті може з’явитися  причиною неефективності 
діяльності банків.  

Тому на сучасному етапі трансформації суб'єктів господарювання і розвитку  
корпоративного  сектора  в Україні особливу актуальність набувають дослідження напрямів 
реалізації стратегії корпоративного управління в умовах діяльності  комерційних банків.  

Теоретичні  дослідження у сфері формування корпоративної стратегії комерційних 
банків  були пов’язані із вивченням зарубіжного досвіду  участі банків в управлінні 
корпораціями та визначенням напрямів банківського корпоративного контролю.  

В роботі А. Саркисянца було виявлене, що інвестиційні банки (в США), торгові банки 
(у Великобританії),  ділові банки  (у Франції, Італії), які  є суб’єктами  корпоративного 
управління, беруть участь у вирішенні наступних задач:  

- управління фінансами корпорації  з метою забезпечення оптимальної структури 
капіталу і оптимізації грошових потоків;  

- здійснення операцій щодо злиття, поглинання, розділення і відторгнення 
структурних підрозділів, а також захисту від наведених операцій; 

- ведення операцій  із цінними  паперами корпорацій.  
Зазначеним автором виявлено,  що, не дивлячись на законодавчі обмеження, розвиток 

корпоративного сектора в США, Японії, країнах континентальної| Європи, характеризується 
зростанням частки інвестованого фінансовими інститутами акціонерного капіталу. Разом з 
цим, дослідження не містять конкретних доказів - обґрунтувань зацікавленості банків в 
корпоративній участі, відсутні визначення стратегії і тактики  банку як учасника  
корпоративного управління.  
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Можна виділити декілька наукових робіт, що присвячені проблемам активізації 
банківського корпоративного контролю. Зокрема, в результаті досліджень, проведених Е. 
Ленським і В. Цвєтковим , були виявлені зразкові масштаби фінансового контролю з боку 
банків при вивченні діяльності 200 найбільших корпорацій США. У результаті авторських 
досліджень були визначені наступні види фінансового контролю. 

1. Повний фінансовий контроль, який характеризується наступним: 
- фінансовій установі належить 10% або більше акцій корпорацій з правом голосу, при 

цьому немає інших подібних утримувачів;  
- фінансова установа є провідним постачальником капіталу або має значне  

представництво в раді директорів корпорації.  
2. Частковий фінансовий контроль з боку фінансової установи:  
- володіння 10% або більше акцій корпорації з правом голосу, в той же час існують 

утримувачі такого ж рангу;  
- значне представництво  в Раді директорів корпорації, при цьому жоден утримувач не 

має пакету, що дає 10% і більш голосів.  
За подібною класифікацією авторами було виділено види повного контролю з боку 

акціонерів – власників, часткового контролю акціонерів - власників, інші види контролю — з 
боку іноземних корпорацій, приватних осіб.  

Проте результати досліджень показують лише непрямий зв'язок банківського 
корпоративного контролю із результативністю діяльності банку. Фактично неможливо 
встановити економічну зацікавленість банку в корпоративній участі і дослідити ії як один з 
чинників вибору виду корпоративного контролю.  

Моделі корпоративного управління були досліджені в наукових роботах С.Богачова, 
Ю. Пертуні, С. Пішпек,  Н. Сирош, Р. Аблялимова та інших авторів. В даних роботах 
доведено ефективність банківської участі в корпоративному управлінні, але з позиції 
корпорації, а не з погляду підвищення доходів самого банку.  

Корпоративна поведінка комерційних банків України сьогодні характеризується 
такими особливостями: по-перше, до сфери інвестиційних інтересів комерційних банків 
відноситься дуже обмежена кількість вітчизняних АТ; по-друге, залишається невизначеною 
орієнтація комерційного банку на роль стратегічного або портфельного  інвестора АТ; по-
третє, не було визначено місце корпоративних цінних паперів в активах комерційного банку. 
Не вирішення цих питань відображається в розмірах пакетів акцій, які контролюються 
деякими комерційними банками. Наприклад, КБ «Приватбанк» контролює 27,8%  акцій ВАТ 
«Марганецький гірнично - збагачувальний комбінат». Величина вказаного пакету недостатня 
до  контрольного пакету, але перевищує розмір портфельної інвестиції. В основному, 
придбання такого пакету корпоративних цінних паперів розглядається банком як спосіб 
збереження АТ в ролі постійного клієнта — позичальника або вкладника.  

Стратегія корпоративного управління включає перспективну оцінку ефективності 
корпоративної участі комерційного банку в господарському товаристві або об’єднанні, 
поточне і довгострокове управління фінансовою і інвестиційною діяльністю  банку, оцінку 
ефективності діяльності банку у складі елементів корпоративної інфраструктури.  

Фондовий ринок є невід'ємною складовою фінансового ринку кожної країни. Одним із 
показників ефективності функціонування ринку цінних паперів є пріоритетний розвиток 
його організованого сектору, який характеризується прозорістю проведення операцій із 
цінними паперами, ліквідністю; формуванням справедливої ціни на активи. Проте в Україні 
частка організованого ринку в загальному обсязі торгів цінним и паперами надзвичайно 
мала. До факторів, які стримують розвиток організованого ринку цінних паперів, можна 
віднести проблеми у сфері реєстрації та обліку цінних паперів, забезпеченні можливості 
залучення інвестицій на підприємства, зосередження укладання договорів купівлі - продажу 
цінних паперів на фондових біржах та інших організаторах торгівлі цінними паперами  

Відсутність єдиної концепції розвитку ринку цінних паперів, неврегульованість в 
управлінні з боку державних установ привели до утворення в країні децентралізованої, 
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незбалансованої інфраструктури ринку цінних паперів зі значною часткою неорганізованого 
ринку. На регіональному рівні інфраструктура ринку цінних паперів ще більш деформована і 
слаборозвинена. Ринок цінних паперів України має не достатньо розвинену кон’юнктуру і 
знаходиться в процесі становлення по відношенню до світових торгових площ, але в свою 
чергу піддається впливу зміни світової економічної кон'юнктури фінансових ринків. У 
результаті ринок цінних паперів не є достатньо ефективним механізмом залучення 
інвестицій; установи, що функціонують, в основному, займаються спекулятивними 
операціями та обслуговуванням процесів перерозподілу власності. За такої ситуації існує 
нагальна потреба розроблення методичних засад аналізу діяльності суб’єктів  
інфраструктури щодо розвитку і ефективного управління діяльності у сучасній кон’юнктурі  
ринку цінних паперів, визначення шляхів її  вдосконалення та подальшого розвитку. 

Проблеми розвитку національних фондових ринків розглянуто у працях вітчизняних 
науковців О. Мозгового, Б. Данилишина, 3. Луцишина, І. Лютого. Проте в наукових 
дослідженнях немає єдиного підходу до визначення впливу фінансової глобалізації та зміни 
світової кон’юнктури фінансового ринку на розвиток фондового ринку, тож дослідження 
характеру цього впливу в умовах фінансової кризи є особливо актуальними.  

Згідно з теорією хвиль М. Кондратьєва, світові ринки цінних паперів вступили у п’яту 
хвилю, тобто перебувають у зоні підвищених ризиків, тому характеризуються дуже високою 
волатильністю, яка перевищує історично крайні показники. При цьому групою ринків, 
найбільше схильних до волатильності, ринкових шоків і криз, залишаються ринки країн із 
економікою, що формується, до яких належить і Україна. У сучасній економічній літературі 
роль і сутність фондового ринку переважно досліджуються з точки зору особливостей 
випуску й обігу конкретних фінансових інструментів, механізму встановлення цін на цінні 
папери. Тож одним із  засобів зниження фінансових ризиків є оптимізація роботи 
професійних учасників  фондового ринку та інтеграція українського  фондового ринку до 
європейської фінансової системи.  

Фондовий ринок, як і фінансовий ринок у цілому, належить до так званого третього 
сектору економіки, що, як відомо, розвивається випереджаючими темпами порівняно з 
іншими їі секторами. Так, наприкінці дев’яностих  років минулого сторіччя майже 70% ВВП 
розвинутих країн створювалося саме у третьому секторі, зокрема у фінансовому секторі — 
до 27% ВВП.  

Більшість американських економістів схильні до широкого розуміння фондового 
ринку як ринку всіх цінних паперів, хоча деякі їхні колеги включають у це поняття лише 
довгострокові цінні папери. Наприклад, 3. Боді й Р. Мертон відносять до ринку грошей 
короткострокові  боргові зобов'язання, до ринку капіталів - довгострокові зобов’язання  й 
акції, а до фондового ринку лише акції. В. М. Опарін, структуруючи фінансовий ринок, 
виділяє фондовий ринок як складову ринку цінних паперів та включає до йога складу лише 
акції. Разом із тим він вказує: «як правило, ринок капіталів ототожнюється з фондовим. У 
цілому це досить обґрунтовано, адже тривалий термін використання довго - і 
середньострокових позичок наближає їх за характером використання до власного капіталу».  

Ринок цінних паперів — частина ринку позикових капіталів, де здійснюють емісію 
цінних  паперів. Ринок цінних паперів (банки, фондова біржа, спеціальні кредитні установи) 
акумулює грошові нагромадження юридичних осіб і громадян та спрямовує їх на виробниче 
й невиробниче вкладення капіталів. 

За структурою розрізняють первинний ринок цінних паперів, на якому  здійснюють 
емісію і первинне розміщення цінних паперів, і вторинний ринок цінних паперів, де 
відбувається купівля-продаж (обіг) цінних паперів, випущених раніше. Інституційними 
установами ринку цінних паперів є спеціальні кредитні  заклади та фондові біржі, які 
сприяють акумуляції  грошей підприємств, банків, держави, приватних осіб та спрямуванню 
їх переважно у довгострокові інвестиції. 

На первинному ринку цінних паперів учасниками завжди є емітенти та інвестори. 
Ринкова взаємодія між ними може відбуватися безпосередньо через брокерів і дилерів. 
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Доходи від продажу цінних паперів на цьому ринку належать емітентові. Первинні ринки 
цінних паперів є тимчасовими ринками і здебільшого — не біржовими. Головною метою 
вторинного ринку цінних паперів є забезпечення ліквідності цінних паперів, тобто створення 
умов для найширшої торгівлі ними. Це своєю чергою надає можливості власникові цінних 
паперів реалізовувати  їх у  найстисліші терміни за невизначених варіацій курсів та 
невисоких витрат на реалізацію. Дохід від продажу цінних паперів на цьому ринку належить 
не емітентові і не а власникам (інвесторам, дилерам), які на вторинному ринку цінних 
паперів є продавцями.  

Таким чином, будучи суб'єктами корпоративного управління, банки можуть 
виступати емітентами власних корпоративних зобов'язань і вкладати грошові кошти в 
корпоративні цінні папери АТ. Будучи власниками корпоративних цінних паперів, 
комерційні банки сприяють підвищенню фінансово-господарської діяльності корпорації, а 
отже, її привабливості для потенційних інвесторів. Крім того, комерційні банки, 
використовуючи механізм депозитарних розписок, можуть забезпечити придбання акцій 
корпорації іноземним інвестором.  
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ways of improving this main lever forming potential of the company are laid out. 
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У статті розглянуті наукові підходи в економічній стратегії розвитку підприємства в умовах 
сучасних викликів в Україні. Проведено зіставлення теоретичних підходів до потенціалу підприємства і 
запропонована ефективна концептуальна система оцінки. Дана оцінка економічного механізму підприємства  і 
шляхи удосконалення цього головного важеля формування потенціалу підприємства. 

Ключові слова: економічна стратегія, підприємство, розвиток, потенціал, економічний механізм. 
 

В умовах сучасного ринку виникає необхідність застосування наукових підходів 
щодо організації потенціалу та економічного механізму підприємства для формування 
економічної стратегії його розвитку. 
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Системна характеристика потенціалу підприємства можлива з позицій економічної 
теорії. Формування потенціалу підприємства здійснюється з орієнтацією на максимально 
можливий обсяг виробництва матеріальних цінностей або послуг в умовах, які забезпечують 
повне використання в часі і продуктивність певної кількості існуючих економічних ресурсів. 
Теоретико-методологічні та практичні підходи до формування, оцінки й управління 
потенціалом вдало викладені в науковому дослідженні колективу авторів під керівництвом 
О.Ф. Балацького, в якому обґрунтовано, що економічний потенціал підприємства є основою 
для прийняття стратегічних рішень, визначає напрямки його розвитку, формує програми дій 
на майбутнє, є базовим критерієм управління [1, с. 293]. Узагальнюючи погляди авторів цієї 
праці, можна зробити висновок відносно того, що структура економічного потенціалу 
повинна розглядатись в різноманітних аспектах. Наприклад, за функціональною ознакою 
(відносно залежності від участі в господарському обігу) елементи економічного потенціалу 
розподіляються на активну та пасивну частину. Активна частина забезпечує результати 
функціонування виробництва продукції, а пасивна частина об’єднує ресурси, які 
опосередковано беруть участь в господарському обігу, сприяють його реалізації. 

Економічний потенціал підприємства, на нашу думку, визначає сукупні можливості 
ресурсів підприємства для максимального забезпечення споживачів необхідними виробами 
та послугами в процесі оптимальної взаємодії із зовнішньою середою. Оцінка економічного 
потенціалу підприємства залежить від цілей, повноти та якості нормативно-інформаційної 
бази відповідних розрахунків. Нормативний підхід до оцінки економічного потенціалу 
підприємства на базі нормативів потенціальних можливостей використовують у випадку 
розробки цих нормативів шляхом спеціальних розрахунків [1, с. 567]. Інтегральна оцінка 
економічного потенціалу підприємства можлива на основі всіх його складових, до яких 
відносяться: а) потенціал ресурсів; б) організаційний потенціал; в) інноваційний потенціал; г) 
виробничий потенціал; д) господарський потенціал. 

Потенціал підприємства не може мати постійні форму та зміст. Управління ним 
реалізується через механізм стратегічного управління потенціалом підприємства, тобто через 
економічну стратегію його розвитку. Вибір економічної стратегії розвитку в умовах науково-
технічного прогресу забезпечує конкурентоспроможність і економічну ефективність потенціалу 
підприємства. 

Перспективним для застосування в економічній стратегії розвитку є системний підхід, 
на основі якого можливе формування системи організації потенціалу підприємства в умовах 
ринку. На «вході» системи організації потенціалу підприємства розміщуються всі види 
ресурсів, які створюють умови для забезпечення конкурентоспроможності. На «виході» такої 
системи організації отримується економічний ефект від реалізації потенціалу підприємства. 
Така економічна стратегія ґрунтується на засадах стратегічного підходу і реалізується 
шляхом поетапного розвитку потенціалу підприємства. На першому етапі економічної 
стратегії створюється «дерево цілей» потенціалу підприємства. На другому етапі 
визначається стратегічний набір (система стратегій різного типу, що їх розробляє 
підприємство на певний відрізок часу, яка відбиває специфіку функціонування та розвитку 
підприємства, а також рівень його претендування на місце й роль у зовнішньому середовищі 
[2, с. 120].), на третьому – утворюється система організації потенціалу підприємства, на 
четвертому – виконується його оцінка, а на п'ятому – визначається економічний ефект і 
ефективність потенціалу підприємства. 

Побудоване на першому етапі «дерево цілей» показує структуру економічної стратегії 
та її взаємозв'язок з безперервним процесом розвитку потенціалу підприємства. Стовбур 
«дерева цілей» визначає головну мету економічної стратегії. Великі «гілки» демонструють 
стратегічні цілі розвитку потенціалу підприємства, які поділяються на локальні підцілі. 
Стратегічні цілі покладено в основу формування пріоритетних видів потенціалу за таким 
критерієм: які є цілі в стратегічному наборі, такою повинна бути і структура видів 
потенціалу підприємства. Загалом «дерево цілей» показує взаємозв'язок портфельних 
стратегій розвитку потенціалу підприємства та головної мети його економічної стратегії. 
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Цільовий підхід представляє економічну стратегію розвитку потенціалу підприємства 
у вигляді «стратегічного ланцюжка», який демонструє зв’язок таких ланок: стратегічний 
рівень цілей → тактичний рівень цілей → стратегічний набір → потенціал підприємства → 
оптимальний потенціал підприємства → стратегічний потенціал підприємства. 

В діючих підходах оцінки потенціалу застосовується витратний, ринковий, дохідний 
підходи. Витратний підхід є алгоритмом формування витрат у вартості потенціалу. Ринковий 
підхід визначає алгоритм порівняння вартості потенціалу з ринковими аналогами. Дохідний підхід 
визначає алгоритм оцінки доходу у вартості потенціалу. Прибуток має особливе місце в вартості 
потенціалу. Якщо управління постійними витратами підприємства орієнтовано на їх оптимізацію і 
доведення до нуля, то управління операційним прибутком націлено на його наближення до 
маржинального прибутку. На наш погляд, досягнення маржинального прибутку у складі вартості 
потенціалу підприємства доцільно розглядати як одну з перспектив економічної стратегії його 
розвитку. 

Прибуток показує економічний ефект підприємства за умови, що дохід визначається 
на базі нормативної собівартості. Взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації та прибутку (cost-
volume-profit) дозволяє виявити роль окремих факторів в формуванні прибутку та 
побудувати цілісний механізм управління цим процесом [3, с. 9]. Змінні витрати ресурсів 
визначаються на основі норм і нормативів, а постійні витрати – на базі кошторисних ставок і 
нормативів часових витрат. Маржинальний прибуток стає верхньою межею прибутку, яка 
визначається за умови, що постійні витрати у складі собівартості продукції підприємства 
прагнуть до нуля. В ринкових умовах маржинальний прибуток показує перспективи 
зростання потенціалу з точки зору економічної стратегії розвитку підприємства. 

Концептуальна схема вартісного підходу за допомогою економічних важелів дозволяє 
визначити певні вартісні показники на «виході» системи організації потенціалу підприємства 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Концептуальна схема вартісного підходу до оцінки потенціалу підприємства 

 

Потенціал підприємства повинен передбачати і певні механізми саморозвитку 
системи через визначення цілей (стратегії розвитку) та орієнтації системи на їх досягнення 
шляхом вибору форм організації, мотивації тощо. При системному підході підприємство 
визначається як сукупність ресурсів і економічного потенціалу, різноманітних інструментів і 
механізмів (господарського, економічного тощо). На основі цього визначається стратегічна 
поведінка підприємства з метою отримання ефекту і забезпечення конкурентоспроможності. 

Дискусія щодо сутності господарського та економічного механізму не зупинялась з 
радянських часів. На думку Л.І. Абалкіна, господарський механізм можна охарактеризувати 
як спосіб організації суспільного виробництва зі властивими йому формами і методами, 
економічними стимулами і правовими нормами [4, с. 14]. П.Г. Буніч вважав господарський 
механізм взаємодію економічних законів і категорій, що створюють у своїй єдності умови 
для руху … економіки, її функціонування, динаміки » [5, с. 6]. В.І. Кошкін та Е.Т. Гайдар 
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розглядали господарський механізм як систему зв'язків між рівнями, осередками та агентами 
виробництва з приводу вибору конкретних цілей виробництва, способів їх досягнення 
виходячи з наявних ресурсів та реалізації прийнятих рішень [6, с. 34]. М.Г. Грещак, О.М. 
Гребешкова, О.С. Коцюба зазначають, що господарський механізм – це механізм, що 
забезпечує взаємодію підсистеми, яка управляє, та підсистеми, якою управляють. Він 
складається із сукупності конкретних форм і методів свідомого впливу на економіку [7, с. 
25]. Центральним у системі господарського механізму є економічний механізм, що діє через 
економічні інтереси як усвідомлені матеріальні потреби людей та складається з комплексу 
економічних способів, методів, важелів, нормативів, показників, за допомогою яких 
реалізуються об’єктивні економічні закони [7, с. 26]. 

В літературі зазначається, що економічний механізм підприємства має складну структуру, 
однак можна виділити такі його складові, як механізм формування і використання ресурсів 
(капіталу); механізм управління затратами; механізм управління фінансами; мотиваційний 
механізм; механізм взаємодії з ринком [7, с. 26]. Дійсно, економічний механізм підприємства є 
системою функціонально пов'язаних один з одним взаємопов’язаних елементів, відносин і 
залежностей, взаємодія яких приводить до змін якісних та кількісних показників протягом певного 
проміжку часу. Цілісна система економічного механізму підприємства характеризується 
комплексом компонентів, які необхідні для досягнення цілей системи. Організація економічного 
механізму поєднує економічні стимули та обмеження, інтелектуальні ресурси, творчість, 
методичний, управлінський інструментарій підприємства. Основні принципи системного підходу 
знаходять відображення в наступних характеристиках: цілісність, структурованість, взаємозв'язок 
структури та середи, ієрархічність, системних компонентів тощо. На підставі принципів 
системного підходу до економічного механізму підприємства одночасно відбуваються різні 
процеси: ресурсозбереження, організаційний, інноваційний, виробничий, господарський процеси 
тощо. Зв’язки в системі існують також між її компонентами і зовнішнім середовищем. Властивості 
системи в цілому не співпадають із властивостями її структурних елементів, але вся сукупність 
компонентів системи упорядкована для досягнення головної мети. 

Складовими цілісної системи економічного механізму підприємства визначаються 
механізм ресурсозбереження, організаційний механізм, інноваційний механізм, виробничий 
механізм, внутрішньоекономічний механізм та інші. Виробничий механізм, як результат 
виробничого процесу, що перетворює ресурси в продукцію в системі економічного механізму 
підприємства. Організаційний механізм – результат організаційного процесу на підприємстві, 
який визначає організаційну структуру, організаційні типи виробництва тощо. Інноваційний 
механізм є результатом інноваційного процесу підприємства, який має мету поновлення 
виробництва та продукції. Господарський механізм підприємства визначає результат 
господарського процесу щодо забезпечення ефективної господарсько-фінансової діяльності 
тощо. 

До системної організації економічного механізму підприємства відносяться ресурси 
(«вхід» системи); організаційний механізм, інноваційний механізм, виробничий механізм, 
господарський механізм і економічний потенціал (на «виході» системи); зовнішнє середовище і 
зворотний зв'язок системи. Якщо «вхід» системи економічного механізму підприємства 
неконкурентоспроможний, то параметри «виходу» теж будуть неконкурентоспроможними. Тому 
тільки за умови розробки ефективної стратегії ресурсозбереження стає конкурентоспроможним і 
економічний потенціал підприємства. 

Сукупність ресурсів, здатних виробляти матеріальні блага, створюють об'єктивні 
передумови на «вході» системи економічного механізму підприємства. Інтеграція 
компонентів системи економічного механізму підприємства із зовнішнім середовищем 
потребує якісного «виходу», що матеріалізується в економічному потенціалі. Саме з таких 
позицій доцільно розглянути наукові підходи і до формування однієї з найважливіших 
підсистем – внутрішньогосподарського економічного механізму. 

Прибічники традиційного підходу, що склався в бувших країнах СРСР, вважають 
невід’ємною частиною внутрішньогосподарського економічного механізму елементи товарно-
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грошових відносин між внутрішніми підрозділами підприємств, підтримають можливість 
використання «наскрізних» показників реалізації, прибутку і рентабельності не тільки на рівні 
підприємства, але й у внутрішніх підрозділах, вважають можливим застосування внутрішніх цін 
тощо. В історії бувшого СРСР здійснювались декілька спроб впровадити механізм 
внутрішньовиробничого госпрозрахунку з використанням зазначених важелів. 

Перша спроба, яка була започаткована у 1929 році та тривала протягом 3-4 років, після 
чого безрезультатно закінчилася, була пов'язана з використанням в організації цехового 
госпрозрахунку ідей та елементів механізму товарно-грошових відносин: виробничим цехам 
видавалися внутрішньозаводські товарно-розрахункові чеки для розрахунків між підрозділами 
замість грошей. Другою марною спробою впровадження механізму товарно-грошових відносин 
у внутрішньовиробниче управління була проголошена у 1965 році так звана «косигінська 
реформа», що тривала протягом 5-7 років, після чого була поступово згорнута. В основі цієї 
реформи лежала ідея розгортання системи економічних показників підприємства («наскрізних» 
показників реалізації, прибутку і рентабельності) до рівня виробничих підрозділів. 

Проте, і до теперішнього часу в Україні та країнах СНГ відбуваються нові спроби втілити 
елементи товарно-грошових відносин між внутрішніми підрозділами підприємств, 
використовуючи запозичені закордонні концепції та методики без критичної їх оцінки, пишуться 
відповідні наукові роботи, підручники, захищаються дисертації тощо [7; 8]. Принципова помилка 
прихильників розглянутих концепцій – ігнорування того незаперечного факту, що підприємство 
як цілісна система і виробничі та інші підрозділи як його окремі його частини – це принципово 
різні за цілями, властивостями, можливостями, місцем у внутрішньовиробничому розподілі праці 
системи. Поєднання зусиль окремих внутрішніх підрозділів створює ефект синергії і надає 
підприємству властивості, що непритаманні ні одній з його складових, та створює якісно нові 
можливості досягнення оперативних, поточних і стратегічних цілей. 

Тому існує інша, набагато більш обґрунтована точка зору, прихильники якої 
переконливо вважають, що підприємство як цілісна система і його підрозділи як окремі 
складові частини – це принципово різні за цілями, властивостями, можливостями, місця під 
внутрішньовиробничого поділі праці системи [9; 10; 11]. На відміну від підприємства, метою 
якого є загальний сукупний економічний результат у вигляді прибутку, одержаного всіма 
його структурами, цілі виробничих підрозділів полягають у тому, щоб, по-перше, виробити 
таку кількість високоякісної продукції, яка потрібна відповідно до  укладених угод із 
покупцями; по-друге, досягнути цієї цілі із залученням оптимальних обсягів матеріальних і 
трудових ресурсів, по-третє, оптимізувати рівень витрат виробництва.  

Отже, наукові підходи до організації та оцінки потенціалу підприємства і його 
економічного механізму дають методологічний базис формування економічної стратегії 
розвитку. У цьому сенсі потенціал підприємства можна розглядати як систему, яка змінює чи 
адаптує структуру своїх компонентів з метою повної трансформації статичних і динамічних 
її властивостей. Науково-технологічний прогрес в ринковій економіці впливає на її основний 
об’єкт – підприємство, але опосередковано, через його потенціал в стратегії економічного 
розвитку підприємства. Організація потенціалу підприємства створює упорядкованість 
можливостей всіх ресурсів, забезпечує формування необхідних процесів в його системі. 
Тому організацію потенціалу підприємства можна розглядати як складну та динамічну 
систему процесів, що має місію у просторі й часі та дає уявлення про зв'язки компонентів в 
стратегії економічного розвитку підприємства. 
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HR-БРЕНД ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО ДОБОРУ ПЕРСОНАЛУ: 
ОЦІНЮВАННЯ, РОЗВИТОК, ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

 
The concept of the "employer branding" and "HR-brand" are defined and analyzed in the article. Some 

directions of the assessment and development of HR-brand of the company are offered, and also the importance of its 
practical application is proved, especially for the increase of the efficiency of the organization's staff recruitment. 
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У статті визначено та проаналізовано поняття «брендингу роботодавця» та «HR-бренду». 
Запропоновано декілька напрямів оцінювання та розвитку HR-бренду компанії, а також обґрунтовано 
важливість його практичного застосування, особливо для підвищення ефективності добору персоналу 
організації. 

Ключові слова: HR-бренд, брендинг роботодавця, брендинг персоналу, добір персоналу. 
 

Актуальність дослідження. Тоді як у світі розвиток бренду роботодавця є 
невід'ємною частиною загальної стратегії компанії, в Україні це нова тенденція. Сьогодні 
зростає попит на знання експертів і світовий досвід створення та впровадження бренду 
роботодавця. У той же час, різні компанії по-різному бачать і впроваджують свою бренд-
стратегію. 

HR-бренд - це «торгова марка» компанії на ринку праці, за якою стоїть її цілісний 
образ як роботодавця. Найвірніший спосіб підняти його вартість - змінити на краще 
становище власних співробітників. Коштує це недешево, хоча цілком може виявитися 
дешевше, ніж переманювати талановитих фахівців за величезні гроші. А для деяких фірм 
сильний HR-бренд може взагалі стати необхідною умовою виживання. 

Викладення основного матеріалу. Поняття HR-брендингу включає дві галузі: 
брендинг персоналу та брендинг роботодавця. Брендинг персоналу забезпечується такими 
заходами як навчання і контроль виконання, а також застосуванням дрес-коду. Мета його в 
тому, що персонал компанії має бути пізнаваний і асоціювати співробітників компанії з її 
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лейблом, щоб представлена атмосфера виробництва продукту сприяла його споживанню. 
Брендинг компанії як роботодавця полягає в низці заходів щодо формування образу компанії 
на ринку праці та у свідомості її потенційних співробітників. 

HR-брендинг - термін в маркетингу сфери трудових корпоративних ресурсів. Суть 
полягає у використанні брендингу для виділення репутації компанії як роботодавця, щоб 
бути більш привабливими як для претендентів, так і для власних співробітників. В 
англійській мові більш поширений термін «Брендинг роботодавця» (Employer branding) [1]. 

Employer branding (розвиток бренду роботодавця) - сукупність зусиль компанії по 
взаємодії з існуючими та потенційними співробітниками, яка робить її привабливим місцем 
роботи [2, с.65], а також активне управління іміджем компанії в очах партнерів, потенційних 
співробітників [3, с. 38] та інших ключових стейкхолдерів [4, с.118]. 

Використовуючи оригінальне визначення фахівців, бренд роботодавця - це образ 
організації, як найкращого місця роботи. Сильні бренди роботодавця мають ряд значних 
цінностей, які можуть бути пов'язані з діями компанії, і стосуватися як матеріальних 
здобутків нинішніх співробітників, так і потенційних. Бренд роботодавця відбивається в 
поведінці лідерів компанії і зачіпає політику компанії, корпоративну етику і культуру. 

Що примітно, компанії, що мають бренд Успішного Роботодавця, як правило, мають 
не найвищі зарплати, оскільки приваблюють людей в компанію, маючи інші конкурентні 
переваги, які дуже часто більш мотивуючі, ніж просто висока зарплата. Рівень ротації там 
мінімальний, а черга кандидатів не має кінця і краю. Це, відповідно, також позитивно 
відбивається і на рівні мотивації співробітників у компанії, рівні їх залученості й 
результативності. Вони боятися втратити роботу! 

Рано чи пізно перед будь-якою компанією виникає необхідність оцінити власний HR-
бренд: наскільки він привабливий для успішних і ефективних кандидатів, яких потребує 
компанія. 

На нашу думку, оцінювання власного HR-бренду, як, втім, і його формування, 
необхідно починати з оцінювання задоволеності вже працюючих співробітників. Можна 
витрачати величезні бюджети на зовнішню рекламу, створюючи привабливий образ 
компанії-роботодавця для кандидатів, але «сарафанне радіо» з негативними відгуками 
колишніх співробітників зведуть нанівець всю цю роботу. Тому оцінку власного HR-бренду 
необхідно починати з аналізу складових успішного HR-бренду: 

 рівня заробітної плати та соціального пакета; 
 прозорості мотиваційної політики, корпоративної культури, системи адаптації, 

програм навчання і розвитку співробітників; 
 взаємин у колективі; 
 ставлення керівництва до персоналу. 
Подібний аналіз можна провести за допомогою анкетування (бажано, анонімного) 

працюючого персоналу. Всю отриману в результаті цих заходів інформацію необхідно 
зіставити з даними ринку праці, отриманими в результаті його моніторингу. Також в оцінці 
власного HR-бренду можуть допомогти анкети співробітників, які звільняються і «вихідне» 
інтерв'ю. Неоціненну підтримку в даному випадку надасть і внутрішній корпоративний 
портал, на якому можна організувати щось на зразок «гарячої лінії» для співробітників, куди 
вони зможуть звернутися з усіма виниклими у них питаннями і проблемами. Відгуки про 
компанію в Інтернеті та відгуки, отримані посередництвом «сарафанного радіо», також 
заслуговують на увагу, як джерела неофіційної (неофіційної в даному випадку - не означає 
недостовірної) інформації про компанію [5]. 

Далі необхідно проаналізувати отримані результати, прийняті в компанії цінності і 
сформовану корпоративну культуру. Якщо навіть її формуванням ніхто до цього спеціально 
не займався, вона все одно вже є, сформувалася стихійно разом із розвитком компанії. Тому 
треба систематизувати вже існуючі цінності компанії. Потім виділити з них ті, які 
безпосередньо впливають на HR-бренд: 

 яких людей приваблює на роботу компанія; 
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 як співробітники взаємодіють між собою та з клієнтами; 
 діловий стиль, прийнятий в компанії; 
 стиль керівництва і т. ін. 
Не менш важливий і «погляд зі сторони», який дадуть зовнішні дослідження. 

Результат незалежного аналізу покаже, як компанію сприймають на ринку - здобувачі, 
конкуренти, ЗМІ та інші зацікавлені групи. Особливу увагу слід звертати на думку тих 
працівників, в яких є гостра необхідність (у студента і досвідченого фахівця будуть різні 
мотиви для того, щоб хотіти працювати в даній компанії). Це допоможе сегментувати 
шукачів по мірі легкості/складності пошуку, наявності необхідного досвіду та іншим 
критеріям. 

Багато компаній відчувають труднощі з наймом інженерів. Як правило, легко 
привертають співробітників на позиції, пов'язані з обслуговуванням клієнтів. Для кожної 
«проблемної» групи фахівців бажано скласти профілі (потреби, мотиви, очікування), а потім 
намагатися збалансувати їх з можливостями компанії [6]. 

Використання зовнішніх фокус-груп при розробці бренду роботодавця має бути 
достатньо обережним, оскільки вони можуть давати досить спірні результати. «Сторонні» не 
надто ясно уявляють собі специфіку роботи в компанії (та й в галузі в цілому), тому їх 
відповіді будуть багато в чому гіпотетичними. 

Ще один важливий напрямок досліджень - компанії-конкуренти. Обов'язково 
потрібно з'ясувати, які умови роботи та оплати праці вони пропонують претендентам, які 
мають переваги (в порівнянні з аналізованою компанією). Для цього можна проаналізувати 
розділи «кар'єра» або «вакансії» корпоративних сайтів, пропозиції для шукачів на 
спеціалізованих кар'єрних порталах і корпоративних сторінках соціальних мереж. 

У першу чергу, варто визначити вихідні дані: компанія нова, поки нікому невідома, 
або вона давно на ринку; яка її основна мета в доборі персоналу на найближчий час - набрати 
велику команду в короткі терміни, або ж залучити в компанію декілька, але дуже 
досвідчених і рідкісних фахівців; або мету знизити ротацію в компанії. Від розуміння мети 
залежить стратегія розвитку Бренда роботодавця. 

Важливо розуміти, що створення працюючого Бренда Роботодавця - це справа не 
одного окремого заходу, PR-компанії, банера та ін. Це тандем чітко спланованих, 
послідовних і взаємопов'язаних дій, як всередині, так і ззовні компанії [1]. 

На що можна робити акценти, створюючи Бренд Роботодавця поза компанії: 
 заробітна плата; 
 бонуси; 
 соціальний пакет; 
 медична страховка; 
 набір кандидатів без досвіду роботи, навчання; 
 перспективи професійного розвитку; 
 відрядження за кордон за рахунок компанії; 
 оплата тренінгів, семінарів; 
 корпоративні свята; 
 корпоративна культура; 
 низький рівень ротації в компанії і т. ін. 
Створення Бренду роботодавця всередині компанії має базуватися на таких процесах: 
 добре поставлений процес зворотного зв'язку від співробітників, корегування 

процесів, де є прогалини; 
 ефективна система мотивації (матеріальна, нематеріальна); 
 працююча система оцінки персоналу, що є ґрунтом для рокіровки в компанії, 

підвищення співробітників на посаді; 
 конкурентні заробітні плати, моніторинг ринку праці; 
 система навчання персоналу (тренінги, бібліотека, система наставництва); 
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 інформованість персоналу про все, що відбувається в компанії, створення почуття 
залученості персоналу в процеси; 

 корпоративна культура. 
Розглянемо як успішний HR-бренд на практиці впливає на результати добору 

персоналу на прикладі компанії Леруа Мерлен (Leroy Merlin). Це міжнародна компанія-
ритейлер, відома і визнана в усьому світі, спеціалізується на торгівлі товарами, для 
будівництва, ремонту та облаштування житла.  

Продовжуючи свою експансію в столиці України, у березні 2014 року компанія 
«ЛЕРУА МЕРЛЕН» відкрила третій гіпермаркет. Для його відкриття необхідно було 
провести кампанію масового добору персоналу і найняти 200 осіб до відкриття. 

Компанія використовувала для пошуку кандидатів лише інтернет-джерела, проте 
різні. Першим джерелом був ресурс для пошуку роботи й персоналу rabota.ua, другим – 
схожий, проте більш престижний і дорогий ресурс – “Head Hunter” (hh.ua), останній 
джерелом виступив власній сайт організації для пошуку персоналу – job.leroymerlin.ua. 

Результати проведеного нами дослідження свідчать про те, що найефективнішим 
джерелом добору персоналу компанії «Леруа Марлен» виявився власний сайт організації. 
Найбільшу кількість співробітників було набрано із числа кандидатів, що надсилають свою 
заявку через офіційний сайт компанії, а це – вже «теплі» кандидати. Тобто вони зацікавлені 
не просто якоюсь роботою, а саме роботою у «Леруа Марлен», завдяки наявному успішному 
бренду роботодавця компанії. А такі кандидати будуть більш зацікавленими і лояльними 
працівниками. 

Сьогодні найголовніше питання, яке викликає бурхливі дискусії, це – хто в організації 
повинен займатися брендингом. Це компетенція відділу кадрів або маркетингу, або їх 
спільна? Багато керівників вважають, що для дійсно ефективного бренду роботодавця у 
цьому напрямку повинні працювати кілька відділів і комбінувати свої функції. 

Глобальне дослідження Employer Brand International (EBI) показує, що протягом 
останніх п'яти років роль відділу кадрів в розвитку бренду роботодавця знижується. Так, в 
2009 році за його розвиток відповідали 46% кадрових служб, а в 2014 - 36%. Також 
дослідження показало, що за бренд роботодавця відповідає відділ маркетингу в 15% 
компаніях. 

Останнім часом тенденція з добору менеджерів по бренду роботодавців стає 
популярнішим. Так, вже на початку 2014 року компанії Nike і Facebook розмістили вакансії 
на цю посаду. 

Згідно з даними кадрового порталу indeed.com в період 2009-2013 число вакансій на 
цю позицію зросло більш, ніж на 300% [7]. 

Висновки. На мінливий характер бізнесу впливають політичні, економічні, соціальні 
та технологічні зміни, тому роль кожного співробітника полягає в підтримці бренду 
роботодавця. Зважаючи на це, компанії повинні розробити стратегію бренду роботодавця і 
структуру команди, яка підтримає його. Керівники повинні розуміти, що роль співробітників 
компанії постійно зростає. Їх поведінка може зміцнити довіру до організації або ж підірвати 
її, якщо їх поведінка не відповідає заявленим цінностям. 

Незалежно від того, з якого відділу приходить персонал, в центрі уваги має бути те, як 
компанія розвиває компетентну команду професіоналів. Саме вони зможуть розробити та 
впровадити ефективну стратегію бренду роботодавця. На нашу думку, люди є головним 
джерелом конкурентних переваг, і саме вони мають найбільший вплив на бренд-стратегію 
роботодавця. 

Щоб побудувати успішний бренд роботодавця, всі лідери в організації повинні над 
ним працювати, а не покладатися на одного або двох людей, що, на жаль, є традиційною 
практикою в багатьох компаніях. 
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Кризисное состояние национальной экономики, которое сопровождается 
недостаточным использованием производственных мощностей, разбалансированностью 
поступления сырья и материалов, сокращением количества работников, снижением их 
квалификационного уровня и производительности труда и другими отрицательными 
явлениями, закономерно приводит к потере потенциала. Размер и структура потенциала 
современных производственных организаций сформированы преимущественно за счет 
накопленных в советские времена основных средств, технологий и кадров. 

При разработке стратегии развития предприятия и формировании конкретных 
стратегических направлений следует учитывать принципиальную роль ресурсов в этом 
процессе, поскольку именно ресурсы определяют основу стратегического потенциала 
предприятия. Наиболее важным элементом стратегического потенциала является ресурсный 
потенциал. Ресурсный потенциал – это система ресурсов, взаимосвязанная совокупность 
материальных, финансовых, информационных средств и трудовых ресурсов, которые 
используют или могут использовать в процессе производства материальных благ и услуг. 
Любой из перечисленных ресурсов представляет собой совокупность возможностей, но 
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именно в результате взаимодействия всех ресурсов, которые составляют систему, 
достигается эффект синергии, и производственная система получает новые свойства и 
возможности, которых не имеет каждый отдельный вид ресурсов. 

Современные научные разработки, посвященные проблемам потенциала предприятий, 
определяют ресурсы как основу его формирования. Формирование потенциала предприятия 
– это выявления стратегических возможностей и ресурсов, способных повысить 
конкурентоспособность предприятия; выявление резервов потенциала [1]. 

Под формированием потенциала понимается привлечение стратегических ресурсов, 
как за счет внутренних, так и внешних источников, при условиях оценки совокупности 
факторов, которые обуславливают такое привлечение. 

Процесс формирования экономического потенциала предприятия является одним из 
направлений его стратегии и предусматривает создание и организацию системы ресурсов и 
компетенций таким образом, чтобы результат их взаимодействия был фактором успеха в 
достижении стратегических, тактических и операционных целей деятельности [3]. Основной 
целью формирования стратегического потенциала предприятия является обеспечение 
наиболее эффективных путей использования ресурсов и резервов предприятия с целью 
максимально эффективной реализации его стратегии на всех этапах развития [2]. 

Формирование потенциала предприятия с ориентацией на внешнюю среду для 
создания стратегического потенциала успеха – важная задача стратегического управления. 
Предприятие, владея разнообразными ресурсами, имеет возможность их оптимального 
комбинирования с учетом своих возможностей. Оригинальное комбинирование ресурсов в 
сравнении с конкурентами гарантирует рыночный успех и обеспечивает потенциал успеха, 
который необходимо сохранять в долгосрочной перспективе [4]. 

Фаза формирования ресурсного потенциала является исходной в воспроизведенном 
процессе и от нее зависит результат использования совокупного потенциала предприятия. 
Значение фазы формирования состоит в том, что, прежде чем ресурсы будут использоваться, 
они должны быть сформированы в количественном и качественном отношении и наиболее 
рационально распределенные за направлениями деятельности предприятия. Фаза 
использования ресурсного потенциала предприятия является завершающей фазой 
воспроизведенного цикла и за своей сущностью может быть характеристикой эффективности 
фазы формирования. 

Ресурсы как фактор внутренней среды предприятия связанные с организационными 
процессами на предприятии. Для их осуществления необходимо иметь все виды ресурсов – 
трудовые, материальные, финансовые, информационные – в количества, которое обеспечит 
решение поставленных целей и задач. Особенностью данного фактора внутренней среды 
предприятия есть его прямая зависимость от внешней среды, которая выступает 
поставщиком всего необходимого. Отсюда вытекает прямая связь между состоянием 
ресурсного потенциала и качеством процессов, которые происходят на предприятии. 

Формирование материальной составляющей ресурсного потенциала предусматривает 
создание материально-технической базы деятельности предприятия. Базовым элементом 
материальных ресурсов предприятий промышленности являются основные средства, уровень 
износа которых превышает 50%. Указанное требует срочного решения данной проблемы за 
счет повышения инвестиционной активности предприятий и диверсификации путей 
получение и улучшение состояния основных средств (приобретение за счет собственных и 
заемных средства, строительство, аренда, лизинг, модернизация, ремонт и др.). Важной 
проблемой в формировании материальных ресурсов является обеспечение производства 
сырьем, которое требует установления надежных, взаимовыгодных отношений с 
поставщиками. Инструментами такого сотрудничества являются интеграционные процессы с 
поставщиками, стратегическое партнерство, установление долгосрочных договорных 
отношений. Решающую роль в формировании сырьевых и других материальных ресурсов 
принадлежит логистике как деятельности относительно планирования, организации, 
оптимизации и обеспечения материальных потоков. 
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В современных условиях процесс формирования материальных ресурсов требует 
применение прогрессивных систем управления ресурсным обеспечением (MRP, ERP, SCM, 
«just-іn-tіme», «lean productіon»), которые базируются на новейших информационных 
технологиях и моделях оптимизации бизнес-процессов снабжение. 

Одним из направлений обеспечения предприятия материальными ресурсами является 
внедрение технологий ресурсосбережения. По содержанию происходящих процессов, 
ресурсосбережение можно рассматривать в двух направлениях: как экономию ресурсов 
(относительное сокращение затрат материальных ресурсов на производство продукции) и 
как их рациональное использование (достижение максимальной эффективности 
использование ресурсов за счет минимизации совокупных затрат на производство 
максимального количества продукции). 

К критериям результативности формирование материальных ресурсов относятся 
показатели состояния и движения основных средств, параметры обеспеченности 
материально-сырьевыми ресурсами в соответствии с установленными нормами, 
оптимальность структуры материальных активов. 

Основными процессам формирования трудовой компоненты ресурсного потенциала 
являются: планирование потребности отдельных категорий персонала за 
профессиональными и квалификационными характеристиками, оценка и отбор, наем, 
введение в должность, адаптация, аттестация кадров, повышение квалификации, 
переквалификация, ротация, формирование кадрового резерва, обеспечение карьерного 
роста, увольнение. К обеспечивающим процессам формирования трудового потенциала 
следует отнести: оценку результатов работы, материальное и моральное стимулирования, 
обеспечение условий труда и трудовой дисциплины, формирование организационной 
культуры. 

Определяющую роль в формировании трудового потенциала имеют кадровые 
службы. В современных условиях кардинально изменяется их роль в функционировании 
предприятий – от реализации формальных процедур документального обеспечения 
пребывания персонала на предприятии и его учета к активному участию в управлении 
процессами формирование, использование и развития трудовой компоненты ресурсного 
потенциала. Главный принцип комплектования предприятия кадрами – не пассивное 
ожидание желающих устроиться на работу, а активное привлечение рабочей силы. Для 
обеспечения предприятия трудовыми ресурсами необходимо наладить сотрудничество с 
образовательными учреждениями, кадровыми и рекрутинговыми агентствами, фондами 
занятости, центрами повышения квалификации кадров. 

Критериями результативности формирование трудовой составляющей ресурсного 
потенциала является: оптимальность структуры персонала, уменьшение текучести кадров и 
улучшение других показателей движения персонала, качество результатов и 
производительность труда, опережающие темпы возрастание производительности труда в 
сравнении с ростом затрат на персонал, окупаемость затрат на формирование трудового 
потенциала. 

Финансовые ресурсы отображают возможности использования денежных средства 
предприятия с целью приобретения и привлечение материально-вещественных и трудовых 
ресурсов. Они определяют способность предприятия к привлечению капитала, внутренней 
капитализации, а также инвестиционные способности. 

Формирование финансовых ресурсов должно быть направлено на решение 
следующих задач: обеспечение наличия финансовых ресурсов в размерах достаточных для 
финансирования текущей деятельности и ее воспроизведения как минимум на простом 
уровне; генерирование денежных потоков сбалансированных по объему и 
синхронизированных во времени для обеспечения отсутствия дефицита финансовых 
ресурсов; формирование оптимальной структуры капитала предприятия путем обеспечения 
целесообразного соотношения между собственными и заемными средствами для достижения 
целей развития и нормативных параметров финансовой устойчивости; обеспечение высокой 
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инвестиционной привлекательности предприятия для внешних заинтересованных лиц и 
повышения инвестиционной способности за счет внутренних источников (прибыль, 
амортизационные отчисления и т.п.). Для формирования финансовых ресурсов используются 
следующие инструменты финансового менеджмента: управление активами (необоротными и 
оборотными), управление капиталом, управление денежными потоками, управление 
инвестициями, управление рисками и др. 

Важную роль в формировании финансовых ресурсов играет налаживание 
сотрудничества с соответствующими финансовыми учреждениями (банками, страховыми и 
инвестиционными компаниями, структурами фондового рынка). Но в современных условиях 
получения финансовых ресурсов из данных источников характеризуется высокой 
стоимостью привлечения, сложностью и продолжительностью процедуры, слабым развитием 
фондового рынка, высокими рисками. Поэтому основным источником финансовых ресурсов, 
к сожалению, остается собственная деятельность в сфере производства и реализации 
продукции, что сдерживает развитие ресурсного потенциала промышленных предприятий и 
результативность их деятельности. 

Основными результативными критериями формирования финансовой составляющей 
ресурсного потенциала являются показатели финансового состояния предприятия. 

Основными элементами информационного потенциала являются знания, сведения, 
сообщение, идеи, которые служат целям управления процессами функционирование и 
развития предприятия. 

Информационные ресурсы в виде научной, научно-технической, проектно-
конструкторской, технологической, статистической, рыночной, законодательной, 
нормативной, управленческой информации и других видов духовно-интеллектуальных 
ценностей, необходимы для создания экономического продукта. 

Информационные ресурсы можно рассматривать с двух позиций: 
 как базу информационного обеспечения системы управление предприятием с 

учетом ее формирования, накопления и использования; 
 как самостоятельный ресурс, который совместно с финансовыми, 

материальными и трудовыми ресурсами составляет ресурсный потенциал предприятия. 
Исходя из сущности информационных ресурсов, они оказывают содействие 

эффективному использованию других ресурсов, а также создают благоприятную 
информационную среду функционирования всего предприятия. Формирование 
информационных ресурсов происходит через процедуры сбора, накопления, передачи, 
обработки и анализа информации о разнообразных аспектах деятельности предприятия или о 
факторах внешней среды. Еще одним направлением формирования информационных 
ресурсов является информационное обеспечение производственных процессов. 

Результатом формирования информационной компоненты ресурсного потенциала 
является уменьшение неопределенности при принятии управленческих решений 
относительно функционирования и развития предприятия, повышение уровня 
информационной обеспеченности всех хозяйственных процессов на предприятии, 
обеспечение эффективных коммуникаций внутри предприятия и предприятия с внешними 
контрагентами. 

Потенциал организации зависит не только от этих ресурсов. Большое значение для 
потенциала имеет система их взаимодействия, которая создает синергетический эффект в 
деятельности организации. Нужно отметить большую вариативность объединения разных 
ресурсов в единое целое, которое приводит к значительному разнообразию внутренней 
структуры организации. 

Таким образом, формирование мощного и сбалансированного ресурсного потенциала 
предприятия разрешит промышленным предприятиям обеспечить их постоянное развитие, 
повысить эффективность промышленного производства, увеличить выпуск современных 
конкурентоспособных видов продукции. Использование сформированного ресурсного 
потенциала предприятия предусматривает трансформацию всех видов ресурсов, которыми 
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владеет предприятиями с помощью имеющихся компетенций и в соответствии с 
возможностями, которые существуют во внешней среде, для обеспечения высокой 
результативности функционирования и развития. 
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Formulation of the goal. In many countries, light industry, as the sector forms the country's 
budget, and fills the domestic market with it`s own products. Light industry is an important kind of 
industrial activity in Ukraine as it provides the population with fabrics, clothing, footwear, etc., and 
other industries with cords, industrial fabrics and so on. As this industry has a social orientation, it 
is one of the essential components of economic development. 

Light industry can be attributed to the main branches of social purpose, most products of this 
industry belongs to the essentials, whose development is a prerequisite for improving of living 
standards [5, p.87]. Current status of enterprises in the industry is characterized by fierce 
competition, the need to respond flexibly to ambiguous changes of situation in the market. An 
essential condition for survival of businesses in a modern market environment is the availability of 
competitive advantage. Under these conditions, the basis is the existence of a competitive business 
strategy. 

Analysis of recent research. Theoretical and methodological foundations for the study of 
competitive strategies presented in the works of foreign and domestic scientists as I. Anosoff, 
Porter, A. Thompson, D.Rikardo, Kotler, P. Sabluk, S. Kvasha, V. Geyets and others. 

Unresolved earlier parts of the overall problem. The basis of competition is rivalry for 
better living conditions. And in the business world as well as in the natural world, all the better 
belongs to enterprises, which occupy leading market positions. All other companies are forced to 
live with it, and therefore choose a particular competitive marketing strategy. Similarly, every 
company in the market will try to go from poor to strong market position and even leadership. In 
the transition from one position to another their main competitive strategies will change accordingly 
[3, p.112]. 

Each light industry enterprise exist under certain conditions of internal and external 
environment - takes particular market position, according to which will be the most effective choice 
of a basic competitive strategy. However, if we consider the activities of enterprises in a broader 
context, it is clear that the development of consulting services market in Ukraine can be considered 
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an indicator of development of light industry market environment. Through the prism of consulting 
can easily explore different aspects of light industry enterprises, including in their business and 
regulatory dimensions. This allows enough reasonably determine the main direction in which 
moves Ukrainian state, given her choice of geopolitical system of coordinates and their own 
development goals [2c.49]. 

Today entrepreneurial activity - is complex and risky business. Even in developed countries 
every company in the course of existence occasionally gets in various crisis situations. To an exit 
from it managers use different methods. But effective management for any manager should be able 
to take decisions on a large number of problems that occur in the production process. 

Formulation of the problem. Today formation of competitive strategy of light industry in 
the context of consulting services remains underdeveloped. That will help improve the profitability 
and competitiveness of the domestic market for light industry. The relevance and practical 
importance of these issues resulted relevance of the article theme. 

Presentation of main material. One way to solve production issues of different nature is 
establishing working with information and consulting or advisory services. Problems of consulting 
services devoted many publications. In particular, some authors note that one of the conditions of 
market relations in Ukraine is the creation of information space and introduction of information 
technologies and consulting in all sectors of the economy [4]. 

Consulting - is a professional assistance provided by relevant specialists to the enterprise in 
solving the problems of their operation and development in the form of recommendations and 
specific propositions. 

 
 

Overall essence of consulting is to help client improve their efficiency and create value both 
by providing information and advice as well as offering its services to achieve these objectives and 
implementation of these tasks. Consultants and trainers have to study and analyze the situation, put 
forward hypotheses and propose innovations to convince customers in the necessity of the proposed 
measures and implement them [6]. 
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The financial crisis in our country has changed the conditions for the functioning of the 
market of light industry. Each entity, regardless of size and ownership, need to adapt to these 
changes. To make economic crisis the impetus to change economic models and qualitative business 
development, consulting companies need to transform their service offer so as to make efforts to 
solve problems of economic entities and give impetus to the economic recovery in general, and light 
industry enterprises should turn to consulting enterprises [1, p.49]. 

Strategic planning is the most responsible, and therefore the highest-paid kind of consulting 
services. In Ukraine the interest in strategic consulting is growing rapidly, but the range of client 
companies are still limited to large and medium businesses, partially sectors where there is tough 
competition. In addition, in conditions of instability of domestic economy and unsettled legal 
environment strategies developed mainly in the medium time frame. 

Strategic consulting is the planning of the company in the medium and long term (Figure 1). 
It is proposed to use a methodical approach to determining the feasibility of consulting 

services implementation to enterprises of light industry, which provides an assessment of 
enterprise`s major subsystems, namely economic, financial, management and operational 
management on the one hand and assessment of indicators of sustainable development of light 
industry on the other, provides integrated indicators synthesizing the calculated predictive values 
and definitions with subsequent comparison and interpretation of results, which will determine the 
need and priority application of consulting services for light industry and ensure the revitalization of 
competitive development in the medium and long term. 

Conclusions. At this stage of economic development a period of Ukraine`s awareness of the 
possibilities and feasibilities of using consulting services by enterprises of light industry changes to 
a stage of conscious choice consultancy as business partners. Recipients of consulting services 
(owners, top managers of companies) aware of consulting products, understand the need to find new 
opportunities and ways of implementation to enhance the competitive position and system 
construction of business. They perceive consultants as catalysts of innovation processes, innovation 
leaders, providing financial growth. Ukrainian consulting goes from crisis to system. Most 
companies, who bought consulting services, are successful and growing businesses seeking to 
enhance the competitive status. 
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У статті розглядаються основні напрями і методи по удосконаленню організаційної культури з 
метою забезпечення економічної стійкості підприємств. Узагальнюються та охарактеризовуються основні 
ціннісні складові організаційної культури з урахуванням сьогодення, що можуть використовуватися 
управлінцями усіх рівнів для подальшого функціонування підприємства в довгостроковій перспективі. 

Ключові слова: організаційна культура, стратегія, економічна стійкість підприємства  
 

Відносно швидкі темпи змін, які демонструють національна економіка безперечно є 
результатом дії цілого комплексу чинників. Одним із визначальних чинників таких змін є 
суспільна культура і її складова, організаційна культура, яка саме регулює господарську 
діяльність суб’єктів господарювання і забезпечує  стійкість підприємств.    

В залежності від базових цінностей управлінська культура формує відношення до 
людини, визначається місце і роль працівників в процесі функціонування підприємства, 
формується колектив однодумців націлених на виконання завдань, що стоять перед 
підприємством. Багато відомих у світі компаній керуються принципом:  «Люди - це не 
матеріал для бізнесу, люди це причина розвитку бізнесу». Тому головною умовою 
ефективної діяльності і стійкого розвитку підприємства є сприятливий морально-
психологічний клімат в колективі і відсутність конфліктних ситуацій. Головними 
передумовами для цього є взаємна довіра керівників і найманих працівників, доброзичливі 
взаємини між ними.  

Багато що в цьому плані залежить від керівників підприємства і управлінського 
персоналу в цілому. Провідна роль по формуванню нової парадигми організаційної культури 
покладена на керівників підприємства. Він повинен розглядати організаційну культуру, як 
стратегічний інструмент у формуванні місії і цілей  підприємства, мобілізації ініціативи 
найманих працівників з метою забезпечення продуктивної і стійкої фінансово-господарської 
діяльності. Оскільки організаційна культура в умовах ринку може стати в перспективі 
визначальним фактором досягнення довгострокової ефективності, тому і повинна бути в 
центрі уваги управлінської еліти підприємства. 

  Відтак наголос робимо на тому, що в сучасних умовах природним є об’єктивна 
необхідність проводити діагностику і оцінку організаційної культури. І на цій основі 
розробляти перспективні плани, програми по удосконаленню стратегічних напрямів і 
методів роботи менеджерів усіх рівнів щодо її розвитку. При цьому, в умовах постійних змін, 
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важливо, щоб діагностика і оцінка організаційної культури  здійснювалися у відповідності з 
темпами цих змін.  

   
Рис. 1. Стратегічні напрями менеджменту по удосконаленню організаційної культури 

підприємства (авторська розробка) 
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скороченню 
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продукцію 
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капіталу 

ОРГАНІЗАЦІЙНА

  КУЛЬТУРА 

- формує відношення до людей; 
- сприяє створенню колективу 
однодумців; 
- розвиває уміння аналізувати  
конфліктні ситуації і сприяє 
зміцненню морально 
психологічного клімату в колективі 

- підвищує ступінь обізнаності   
персоналу підприємства у виробництві 
продукції; 
- розширює можливості наукових 
досліджень; 
- забезпечує ефективність 
використання  конкурентного 
потенціалу

Розвиток зовнішніх, внутрішніх і 
соціально-мотиваційних стимулів 

- сприяє досягненню організаційних цілей; 
- є ефективним засобом заохочення до 
професійного і кар’єрного росту; 
- стимулює бажання людей бути 
продуктивними членами професійного 
колективу підприємства 

Орієнтація 
промислово 
виробничог
о персоналу 
на високий 
рівень 
задоволенн
я потреб 
споживача 
(клієнта) 

 
 

Заохочення 
автономності 
виробничих 
підрозділів і 
заповзятливо

сті 
працівників 
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Це допоможе управлінському апарату визначати не тільки рівень організаційної 
культури, але і рівень готовності персоналу до виконання місії і завдань підприємства. Такі 
заходи менеджменту дозволять колективу підприємств максимально наблизиться до 
досконалої культури підприємства, такої, яка створить умови для забезпечення економічної 
стійкості в умовах дестабілізуючих факторів. Як показують дослідження на підприємствах  
легкої промисловості менеджери обмежуються лише описом культури організації, а щодо 
розробок програм по її удосконаленню вони не замислювалися. Як показують дослідження 
на підприємствах менеджери обмежуються лише описом культури організації, а щодо 
розробок програм по її удосконаленню вони не замислювалися.  

Це і зумовило нас запропонувати напрями удосконалення уже функціонуючих 
організаційних культур і тим самим наблизити їх до цивілізованої сильної культури. Серед 
науковців досить поширеною є думка про те, що тільки їх пропозиції є єдиним раціональним 
вибором, а відтак інші альтернативні підходи позбавлені сенсу. Автори не наполягають на 
отриманні статусу їх досконалих. Та й зробити це досить складно, тому що необхідно 
врахувати не тільки велику кількість різноманітних аспектів, але і особливості організаційної 
культури на різних підприємствах. Тому запропоновані напрями орієнтовані не на 
формування культури, а на її удосконалення, подальший розвиток, на адаптацію працівників 
до нових умов і вимог сьогодення.  

Основними представниками з управлінської практики, які вивели ряд цінностей 
організаційної культури, які можуть забезпечити не лише успішну діяльність підприємства, а 
й забезпечити стійкість його функціонування в довгостроковій перспективі стали Томас 
Пітерс і Роберт Уотерман [1]. Нами узагальнені і охарактеризовані з урахуванням сьогодення 
лише ключові ціннісні складові організаційної культури, які можуть бути використані для її 
удосконалення управлінцями усіх рівнів в умовах транзитивної економіки України. Вони 
полягають в наступному (рис. 1). 

1. Спрощена структура, оптимальний штат управління і високий рівень його культури. 
Головним принципом будь-якого керівника повинно бути – не  
велика кількість підлеглих, а відчутний результат господарської діяльності підприємства, 
який досягається за рахунок культури управління та її розвитку. Вона поєднує технічну, 
економічну, виробничу та соціальну сторону підприємства, регламентує внутрішні 
виробничі зв’язки. За її допомогою досягається стійка система службових взаємовідносин 
між усіма структурними підрозділами підприємства. Від результативності управлінської 
культури залежать стан і розвиток інших складових, тобто і організаційна культура і 
розвиток підприємства в цілому. 

2. Заохочення автономії і заповзятливості працівників. Колективи підприємств, які 
борються з недоліками нововведень і бюрократизмом повинні надавати своїм підрозділам і 
окремим працівникам відповідну самостійність в межах їхньої компетенції та 
відповідальності в досягненні фінансово-економічних результатів підприємством та 
забезпеченні його ефективного функціонування. Проте самостійність йде завжди пліч-о-
опліч з відповідальністю за поручену справу. Свобода в прийнятті рішень допускає 
обов’язковий жорсткий контроль за результатами фінансово-господарської діяльності 
підприємства, звітність нижчих управлінських ланок перед вищими. 

3. Основним активом підприємства, який направлений на забезпечення стійкого 
функціонування підприємства в довгостроковому періоді повинно бути використання 
пріоритетів людського капіталу, розробка та реалізація програми підготовки кадрів. 
Людський капітал, як носій організаційної культури відіграє вирішальну роль не тільки в 
розвитку виробництва, соціально-економічного розвитку конкретної системи, а й у розвитку 
світової цивілізації. 

Все більша частина дослідників вважає людський капітал самим цінним ресурсом 
постіндустріального суспільства, набагато ціннішим, ніж накопичене багатство. Вже зараз у 
всіх країнах світу людський капітал визначає темпи економічного розвитку і науково-
технічного прогресу. При чому, чим вищі якісні характеристики людського капіталу, тим 
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досконаліша організаційна культура і її значення для підвищення ефективності і 
забезпечення стійкого функціонування підприємства. Тому питання мотивації на рівні 
підприємства постає, як головний чинник, що обумовлює внутрішнє бажання найманих 
працівників підвищувати продуктивність праці, забезпечувати стійке функціонування 
підприємства, тому одним із завдань менеджерів є ефективне спрямування мотивації 
працівника для досягнення організаційної мети. Дослідження підтверджують той факт, що 
менеджери в іноземних компаніях, які скорочували обсяги виробництва, проводили 
реструктуризацію чи перебудовували виробництво, зіткнулися з питанням, як забезпечити 
мотивацію тих працівників, які недостатньо впевнені в стабільності підприємства в 
результаті постійних змін. Опитування 1000 північноамериканських компаній у 2000 році 
показало, що більшість компаній, які зменшили обсяг виробництва, не спромоглися 
підвищити прибутки після звільнення працівників. Однією з головних причин цієї невдачі 
був занепад «робочої моралі, який вплинув на продуктивність і, своєю чергою, на прибутки» 
і стійкість підприємства. В той же час 68 % компаній, які збільшили бюджет на навчання під 
час зменшення обсягу виробництва, звітували про прибутки, а 44 % показали зростання 
продуктивності. Серед компаній, які підтримували бюджет на навчання на тому самому 
рівні, лише 42 % звітували про збільшення прибутків і 29 % показали зростання 
продуктивності [2]. 

   Отже, щоб підприємство було ефективним, працювало стабільно в умовах змін, 
менеджери (а це основна вимога культури управління) повинні справлятися з труднощами 
мотивації, стимулювати бажання людей бути активними членами і учасниками  його 
організаційної поведінки. 

4. Особливе місце в організаційній культурі підприємством повинно відводитися 
задоволенню потреб споживачів. Орієнтація на споживача в управлінні підприємством 
повинна бути базовою функціональною стратегією менеджерів усіх рівнів. Використання 
культурологічних підходів у маркетинговій діяльності підприємства дає можливості 
подолати глибинні протиріччя між виробниками і споживачами, зрівноважує їх інтереси на 
засадах загальнолюдських та організаційних цінностей, забезпечує його 
конкурентоспроможність. Механізм такого впливу організаційної культури  досліджується 
уже більше як 15 років відомими вченими Д. Денісоном і В. Нілом. Якраз вони довели на 
практиці, що між рівнем організаційної культури і зростанням обсягу продажу, ринкової 
частки, якістю товарів і послуг, ступенем задоволеності споживачів та прибутковістю 
компанії існує тісний і вагомий взаємозв’язок. 

   Безумовно, організаційна культура - не єдиний елемент підприємства, який сприяє 
економічній стійкості його фінансово-господарській діяльності. Цілком можливо, що 
підприємство має високий рівень організаційної культури і в той же час несе збитки на ринку 
товарів, поступається місцем своїм конкурентам або підприємство з низькою організаційною 
культурою демонструє високу ефективність і стабільність.  Проте, ці процеси мають 
достатньо короткостроковий характер, оскільки в досягненні довгострокової економічної 
стійкості підприємства пріоритетним чинником завжди виступає лише сильна організаційна 
культура і тому вона вимагає постійної уваги менеджерів усіх рівнів і її удосконалення. 
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Стаття присвячена висвітленню питань щодо сутності  управління знаннями у сучасних 
організаціях. Розкриваються  найефективніші методи та інструменти управління знаннями в організації.  
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У сучасному світі, якого притаманна динаміка економічних процесів, посилення 
глобалізації та високий ступінь невизначеності ведення бізнесу, знання стають ключовим 
ресурсом організації, оскільки дозволяють підприємствам адаптуватися до нових умов 
зовнішнього середовища. Цілеспрямоване використання та удосконалення організаційних 
знань в підприємствах вивільняє величезні потенціали економії ресурсів виробництва, які не 
можуть бути отримані за допомогою традиційних механізмів управління. 

Тому для досягнення стійкої конкурентної переваги підприємствам необхідно 
розвивати свої власні здібності створювати та використовувати організаційні знання. У 
зв'язку з цим в підприємствах та організаціях виникає необхідність безперервного навчання 
персоналу, створення умов для обміну знаннями та досвідом між співробітниками. 
Ефективне управління знаннями стає способом підвищення конкурентоспроможності та 
інвестиційної привабливості підприємств та організацій. Також управління знаннями сприяє 
створенню інноваційних продуктів і реалізації нових ідей. Реалізація програм управління 
знаннями в сучасних виробничих системах відкриває нові можливості для підвищення 
ефективності виробництва, забезпечення конкурентоспроможності, інвестиційної 
привабливості та є основою успішного розвитку компанії в довгостроковому аспекті. 
Теоретичні та практичні аспекти управління знаннями з різним ступенем повноти 
відображені в працях провідних вчених-економістів і практикуючих менеджерів: Д. 
Андрісена, П. Друкера, Р. Качалова, М. Мескона, І. Нонака, З. Рум′янцевої, Г. Сідуновой , Х. 
Такеучі, Р. Тіссена та інших дослідників і фахівців. 

Теорія і практика потребує адекватного інструментарію, що дозволяє найбільш ефективно 
управляти знаннями в сучасних виробничих системах. Крім того потребують подальшої розробки 
теоретичні основи менеджменту знань. 

Мета статті – теоретичне обґрунтування формування системи управління знаннями в 
сучасних виробничих системах. Відповідно до поставленої мети запропоновано вирішити 
наступні завдання: обґрунтувати значимість процесів управління знаннями для підвищення 
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості підприємства; уточнити і 
систематизувати понятійний апарат концепції управління знаннями; виявити найефективніші 
методи та інструменти управління знаннями в підприємстві (організації). 

В кінці ХХ століття виникло багато наукових, технічних і технологічних нововведень, 
що істотним чином змінило засоби і методи виробництва. Паралельно з ними зміни також 
зазнавали методи управління та діяльність самих управлінців. Суттєво збільшилася частка 
галузей, чиїми основними ресурсами і продуктами стали інформація і знання. Більше того, 
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саме знання, а також здатність застосовувати їх з максимальною ефективністю стають 
запорукою успішної діяльності індивіда та підприємства (організації). 

Відповідний вид управлінської діяльності отримав назву «управління знаннями». 
Вперше термін «управління знаннями» був використаний у 1986 році американським ученим і 
консультантом в галузі управління Карлом Віігом. В даний час дана концепція управління досить 
широко застосовується у сучасному діловому середовищі розвинутих країн: багато компаній 
мають у своєму штаті посади і навіть відділи з управління знаннями, вищі та середні навчальні 
заклади готують відповідних фахівців, проводяться міжнародні конференції, видаються 
спеціалізовані ЗМІ. У практиці управління знаннями встигли скластися різні традиції: 
скандинавська (європейська), американська та японська. 

На даний час, незважаючи на те, що з часу першого використання поняття 
«управління знаннями» пройшло майже 29 років, єдиного визначення цієї категорії не існує, 
що обумовлюється багатогранністю цього явища та різними підходами дослідників до його 
сутності. У літературі можна знайти найрізноманітніші визначення поняття управління 
знаннями, їх систематизацію наведено в табл.. 1. 

Таблиця 1 
Визначення поняття управління знаннями 

Автор Визначення 
В.Р. Буковіц  
Р.Л. Уільямс 

Управління знаннями є процесом, за допомогою якого організація накопичує багатство, 
опираючись на свої інтелектуальні чи засновані на знаннях організаційні активи [1] 

Д.Ж. Скирме 

Управління знаннями – це чітко окреслене і систематичне управління важливими для 
організації знаннями і пов'язаними з ними процесами управління, збирання, 
організації, дифузії, застосування і експлуатації з метою досягнення цілей організації 
[2] 

Р. Руглес 
Управління знаннями може бути визначене як підхід до збільшення або створення 
цінності шляхом активнішої підтримки досвіду, пов'язаного з ноу-хау та знанням, що і 
як робити, які існують однаковою мірою як у межах організації, так і поза нею [3] 

Т. Стюарт 
Управління знаннями – це систематичний процес ідентифікації, використання і 
передачі інформації, знань, які працівники можуть створювати, удосконалювати і 
застосовувати [4]. 

 

Найбільш повним, на наш погляд, є визначення, надане М.К. Марінічевою: «Управління 
знаннями – створення організаційних, технологічних та комунікаційних умов, за яких знання та 
інформація будуть сприяти рішенню стратегічних і тактичних завдань … принцип чотирьох Н: 
створення умов, за якими необхідні люди зможуть отримувати необхідну інформацію та знання в 
необхідний час для виконання необхідних завдань» [5, с. 19]. 

Об'єктивними причинами створення системи управління знаннями на підприємстві є 
необхідність систематизації зростаючого потоку інформації та даних в умовах інноваційного 
середовища та глобалізації економіки, підвищення якості обслуговування і ступеня задоволення 
споживачів, оптимізація витрат ресурсів. До суб'єктивних причин формування системи управління 
знаннями на підприємстві відносяться збереження та актуалізація знань співробітників, скорочення 
термінів прийняття управлінських рішень, спадкоємність знань. 

Для того, щоб сформулювати сутність управління знаннями, необхідно врахувати такі 
передумови, пов’язані з роллю знань у галузі управління підприємством: 

- знання є дуже цінним, стратегічним активом сучасного підприємства (організації), 
забезпечує основу для створення інноваційних процесів;  

- знання створюється людьми: науковцями, працівниками-практиками тощо; 
- знання є ресурсом, який використовується в будь-якій галузі управління бізнесом і на 

всіх рівнях цього управління (на основі знань формуються ключові виробничі та 
господарські компетенції, що забезпечують конкурентоспроможність підприємства); 

- рідко існує один тип або категорія знань, набагато частіше формуються інтегровані 
засоби різних видів знань; 

- якість, своєчасність і цінність отриманих знань перевіряється впливом навколишнього 
середовища, ринку та клієнтами, які оцінюють, яке значення для них має певний продукт або 
послуга, що пропонуються підприємством-виробником. 
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Отже, управління знаннями – це той управлінський підхід, який сформувався через 
необхідність враховувати специфічні особливості знання як ресурсу. До знань не можна 
застосовувати традиційні підходи, що успішно використовуються для управління іншими 
видами ресурсів (фізичними, матеріальними, фінансовими тощо). Ці принципові відмінності 
такі: 

1. Людина, що передає знання, залишається його власником – одне знання може 
передаватися необмежену кількість разів, і при передачі певного знання у нього стає на 
одного власника більше. 

2. Знання не зношується, скоріше, навпаки - при постійному використанні воно 
розвивається, примножується та стає більш цінним. 

3. Знання існує віртуально і може бути як формалізованим (явним), так і 
персоналізованим (прихованим); інші ресурси існують об'єктивно. 

Враховуючи ці міркування, можна зробити висновок про те, що управління знаннями має 
розглядатися як сучасна концепція управління підприємством або організацією (з точки зору 
самого процесу управління). Це свідомий, планомірний, систематичний, комплексний, постійний, 
контрольований та інтегрований організаційний процес, який поєднує управління людськими 
ресурсами та ключовими господарськими процесами й процедурами, що здійснюються з 
використанням сучасних технологій та телекомунікаційних систем. 

Управління знаннями – це сучасна концепція стратегічним управління підприємством 
(організацією), орієнтована на створення вартості продуктів або послуг на підприємстві (в 
організації), що базується на ефективному нагромадженні та використанні всіх ресурсів, 
організаційних знань працівників підприємства (організації), формуванні й ефективному 
використанні інтелектуального капіталу підприємства. Таким чином, можна запропонувати таке 
визначення управління знаннями – це сукупність управлінських впливів на способи, методи і 
форми організації соціальних відносин у сфері виробництва, розповсюдження та використання 
знань, націлена на підвищення ефективності цих процесів і здійснювана в конкретних 
економічних рамках (у межах певного підприємства, установи, підрозділу, у формі кооперації 
тощо). Головними об’єктами управління знаннями на підприємстві (організації) є, по-перше, 
знання працівників підприємства, які використовуються у інноваційному процесі; по-друге, 
знання, що складають зміст інтелектуального капіталу підприємства; по-третє, 
внутрішньофірмовий рух знань в підприємстві. Основна мета управління знаннями може бути 
визначена як скорочення дефіциту знань шляхом їх генерації, виявлення та дифузії, а також 
використання знань для підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Управління знаннями на підприємстві має чотири стратегічні цілі: 
1. Підвищення здатності підприємства (організації) до інновацій. Деякі компанії 

розглядають нововведення як центральний елемент своєї стратегії. Ці компанії залежать від 
займаної ними лідируючої позиції, необхідної для того, щоб підтримувати свою 
конкурентоспроможність, тому потребують постійної появі нових ідей щодо продуктів і 
послуг, які пропонуються підприємством на ринку. Такі компанії використовують 
управління знаннями для координації спільної діяльності співробітників, щоб реалізувати 
генерацію нових ідей. 

2. Підвищення сприйнятливості знань. Багато подій вимагають негайної і 
скоординованої реакції керівників та виконавців. Сприйнятливість – це можливість швидко 
реагувати на тенденції розвитку ринку та реалізовувати при цьому нові можливості в 
інтересах свого підприємства (організації). Практичне використання управління знаннями 
зможе в даній ситуації надати істотну допомогу для реалізації цих можливостей. 

3. Ефективність і компетентність підприємств (організацій). Технології управління 
знаннями можуть використовуватися для збільшення ефективності підприємств шляхом 
виключення дублювання робіт і проектів, видалення їх надмірності тощо. Саме це 
найчастіше є основною метою управління знаннями. 

4. Ефективність і компетентність співробітників. Навчання – це істотна частина роботи з 
підвищення компетентності співробітників підприємства (організації). Необхідно використовувати 
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форми колективної роботи для більш гнучкого та систематичного поширення досвіду між 
співробітниками підприємства. 

Найбільш розповсюдженими є наступні стратегії управління знаннями: 
- стратегія управління знаннями як бізнес-стратегія, яка передбачає формування та 

використання «найкращих» знань у будь-якій роботі. Знання стають центром всієї діяльності 
компанії, саме вони створюють споживчу цінність продукту або послуги, а в деяких 
випадках є кінцевим продуктом. Ця стратегія використовується переважно консалтинговими 
компаніями; 

- стратегія управління інтелектуальним капіталом, яка припускає, що всі 
загальноорганізаційні знання і система управління ними спрямовані виключно на створення, 
підтримку і розвиток інтелектуальних активів підприємства (організації) – патентів, 
технологій, ноу-хау тощо; 

- стратегія формування знань, яка передбачає поглиблення накопичених і генерування 
принципово нових знань (проведення науково-дослідних робіт, впровадження інноваційних 
рішень і безперервне їх вдосконалення), що сприяють підвищенню конкурентоспроможності 
підприємства (організації). Ця стратегія зазвичай приймається вищими навчальними 
закладами та дослідницькими лабораторіями компаній-виробників; 

- стратегія обміну знаннями, яа зосереджує увагу на систематичному обміні знаннями 
– отриманні, структуруванні, зберіганні, використанні їх з метою чіткого та своєчасного 
розподілу між певними працівниками або їх групами на підприємстві (в організації). 

В аспекті практичної управлінської діяльності система управління знаннями – це 
особливого роду діяльність координуючого, організуючого, стимулюючого, аналітичного 
характеру, що здійснюється в рамках загальної стратегії діяльності підприємства 
(організації). Вихідним пунктом у процесі управління знаннями є стратегія розвитку 
підприємства (організації). Виходячи з її положень, кожний зі структурних підрозділів 
повинен визначити потреби в знаннях не лише поточні, але й перспективні. Особливість 
знання як об'єкта управління проявляється в тому, що проблемне поле керованості організаційних 
знань залежить від специфіки їх носія, творця та користувача (працівника). Управлінський вплив 
здійснюється на працівника – носія запасу знань, оскільки тільки індивід може керувати своїм 
запасом знань. Більш того, управління організаційними знаннями здійснюється опосередковано 
через реалізацію особистих цілей, систему цінностей і мотивацію кожного працівника підприємства 
(організації). Тому працівник є як об'єктом управління організаційними знаннями, так і його 
суб'єктом. 

Непрямою ознакою керованості організаційних знань є наявність у підприємства 
(організації) необхідних ресурсів (адміністративних, матеріальних тощо). Управління 
суб'єктивованими знаннями утруднено в силу дії суб'єктивних обставин, що робить частину 
організаційних знань некерованими. Взаємодія працівників призводить до виникнення, 
зміни, трансляції та застосуванню їх знань про формальні та неформальні організаційні 
процеси, що складає частину запасу знань як працівників, так і підприємства (організації). 
Таким чином, управлінському впливу у сфері знань підлягають не тільки індивідуальні 
запаси знань, а й організаційні комунікації. 

Методи надання управлінського впливу на організаційне знання обумовлені специфікою 
об'єкта – носія знань. До економічних методів управлінського впливу на організаційне знання 
відноситься диференціювання заробітної плати в залежності від кількості та якості праці; премії 
в різній формі; пільги і привілеї; пільгове кредитування і страхування; штрафи, зниження або 
зняття пільг тощо. Група адміністративних методів включає нормативні та методичні документи 
підприємства та оперативне управління ним. До соціально-психологічних методів можна 
віднести: наставництво; наради співробітників; чутки; експертизу; роботу відділів досліджень на 
підприємстві; семінари; конгреси; мозковий штурм; колегіальне прийняття рішень; тренінги; 
майстер-класи; курси; програми обміну та стажування; зручну для роботи зі знаннями 
організацію робочого простору тощо. Технологічні методи управління організаційними 
знаннями включають в себе спіраль знань; інтелектуальні інформаційні технології; «карти 
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думок» і «карти знань»; бази даних; довідники; стратегії пошуку інформації та знань; Інтернет, 
Інтранет та інші ЗМІ; дошки оголошень тощо. 

Мотивувати співробітників до обміну знаннями в підприємстві (організації) будуть 
наступні фактори: наявність чітких цілей для створення, збереження та обміну знаннями; 
організація процедур управління знаннями; можливість підвищення статусу в очах колег за 
рахунок участі в процесах управління знаннями; розпорядження безпосереднього керівництва; 
залежність кар'єрного зростання від ступеня залученості в процес управління знаннями. 
Результатом управління знаннями на підприємстві (в організації) є побудова орієнтованої на 
знання організаційної культури, системи управління знаннями з метою раціонального 
використання знань, інституціоналізація даної діяльності, введення відповідних посадових 
обов'язків, підвищення ефективності діяльності організації в цілому, збільшення прибутку, 
поліпшення іміджу підприємства (організації). 

Управління знаннями як функція та як вид управлінської діяльності дозволяє: а) 
надати додаткову цінність наявної інформації шляхом виявлення, відбору, синтезу, 
узагальнення, зберігання, відновлення та поширення реальних знань; б) надати знанням 
споживчого характеру такі форми, щоб вони представляли собою корисну й придатну для 
використання інформацію; в) створити інтерактивну навчальну середу, в якій люди активно 
обмінюються наявними знаннями і використовують всі можливості для придбання нових. 
Подальші дослідження будуть направлені на вивчення конкретних механізмів управління 
знаннями на підприємстві та формування методики їх оцінки. 
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В статті розглянуті зміст та особливості бенчмаркінгу як інструменту тактичного управління та 
стратегічного менеджменту розвитку підприємств, досягнення їх конкурентоспроможності. Його основним 
достоїнством визначено забезпечення поточної ефективності й забезпечення конкурентних переваг на 
тривалий час. Також бенчмаркінг орієнтований на підвищення якості продукції, впровадження переваг та 
досягнень інших підприємств. Обґрунтовано основні функції та завдання бенчмаркінгу. Визначено 
ефективність та перспективи його застосування. 

Ключові слова: бенчмаркінг, технології управління, стратегічний менеджмент, ефективність, 
системи якості, функції, завдання, конкурентні переваги. 

 

На сьогоднішній день в Україні існує ціла низка проблем, пов’язаних з 
конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств. Посилення конкурентної боротьби 
вимагає пошуку нових ефективних способів ведення бізнесу, тому зростає необхідність у 
впровадженні управлінських технологій, які дозволили б отримати конкурентні переваги 
шляхом використання кращого досвіду підприємств-лідерів. Одним із способів визначення 
цих питань є бенчмаркінг, який дозволяє змінити напрямки стратегічної діяльності 
підприємства і покращити її результати. 

Значний внесок у розвиток концепції та методології бенчмаркінгу здійснили зарубіжні 
і вітчизняні вчені: Аренков І.А., Ашуєв А.М., Бєлокоровін Е.А., Ватсон Г., Гібсон Дж., 
Донеллі Дж., Зіберт Г., Іванцевич Д., Кемп Р., Маслов Д.Г., Михайлова О.А., Протасов, Д.В., 
Харрінгтон Х. Дж. та ін. У їх працях висвітлено теоретичні засади застосування 
бенчмаркінгу на підприємствах. 

Дуже швидкими темпами бенчмаркінгові дослідження завойовують свою 
популярність та стають невід’ємною складовою стратегії розвитку різних підприємств. Вони 
є ефективним способом утримання на ринку та виходу з антикризового стану за рахунок 
вдосконалення діяльності підприємства. 

Бенчмаркінг – це інноваційна технологія управління, яка на основі критичної оцінки 
власного внутрішнього і зовнішнього середовищ та дослідження ведення бізнесу іншими 
успішними компаніями, що працюють як на аналогічному стосовно досліджуваного 
підприємства ринку, так і на інших ринках, дає змогу створити безперервну систему 
вдосконалень для підвищення ефективності бізнесу на основі оригінальних управлінських, 
організаційних, маркетингових та фінансових дій і рішень. 

Бенчмаркінг як технологія управління передбачає, що техніка та інструменти 
управління є її складовими. Звідси, термін «технологія управління» є ширший, аніж «техніка 
управління», а отже, якщо бенчмаркінг є технологією управління, то він містить певний 
набір технік управління. Усі технології управління можна поділити на кілька умовних видів, 
а саме [2, с. 29]:  

 основна технологія управління – технологія, яка взята за основу процесу управління на 
підприємстві;  

 супроводжуюча (також наскрізна) технологія управління – технологія, елементи якої 
використовують в управлінні повністю або частково. Цю технологію, своєю чергою, ділять 
на постійну або тимчасову;  

 тимчасова технологія управління – супроводжуюча технологія управління, при цьому її 
елементи використовують у процесі управління тільки випадково або не постійно;  

 постійна технологія управління – супроводжуюча технологія, при цьому її елементи 
постійно використовують у процесі управління. 

Головна відмінність бенчмаркінгу від звичайного порівняння з роботою інших 
підприємств полягає в організованому і систематичному пошуку раціональних розв’язань 
будь-яких проблем, що можуть виникнути на підприємстві, більшого професіоналізму 
виконання поставлених завдань, чіткого деталізування і структурування питань. До цього 
варто додати ще одну відмінність – пошук здійснюють не тільки в своїй галузі, а й за її 
межами. Дуже часто саме за межами галузі бенчмаркінг допомагає знайти оптимальне 
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рішення, яке робить підприємство не подібним до інших підприємств.  
Отже, відмінність бенчмаркінгу від інших технологій управління зводиться до того, 

що кращі рішення шукають цілеспрямовано для досягнення результатів, вищих від середніх. 
Окрім того, звичайного порівняння з іншими підприємствами недостатньо для досягнення 
вищих результатів роботи порівняно з найважливішими конкурентами на ринку; 
об’єктивними тенденціями розвитку відповідних сфер діяльності, науки, техніки і технології; 
значнішими досягненнями міжнародної практики у відповідній сфері [3, с. 104].  

Таким порівнянням бенчмаркінг намагається досягнути своєї головної мети – набуття 
таких конкурентних переваг, які можна утримати протягом тривалого часу. У рамках 
наведеного визначення необхідно порівняти найпоширеніші методи й інструменти 
управління і бенчмаркінг. Бенчмаркінг дуже часто плутають з чотирма категоріями 
управління: аналізуванням діяльності конкурента, дослідженням ринку, загальним 
управлінням якістю (TQM) і загальним контролем за якістю (TQС), удосконаленим 
варіантом якої і є TQM. Для визначення відмінностей між ними був здійснений порівняльний 
аналіз за шістьма ознаками, результати якого наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Порівняльний аналіз поширених методів та інструментів управління і бенчмаркінгу 

Об’єкт 
порівняння 

Дослідження 
ринку 

Аналізування 
діяльності 
конкурентів 

TQM Бенчмаркінг 

Категорія 
управління 

Інструмент Інструмент Інструмент Технологія 

Об’єкт 
використання 

Відділ маркетингу Відділ маркетингу 
Усі підрозділи 
підприємства 

Усі підрозділи 
підприємства 

Вид інформації 
Зовнішня про 

сегменти ринку і 
споживачів 

Зовнішня про 
стратегії 

конкурентів 

Внутрішня про 
власний продукт, 

зовнішня про продукт 
конкурентів 

Внутрішня про 
підприємство, 
зовнішня про 

конкурентів, лідерів 

Об’єкт вивчення 
Потреби 

споживачів, 
товари і послуги 

Стратегії 
конкурентів, ринки і 

товари 

Продукція 
конкурента, ринки 

Підприємства-
конкуренти, методи 
ведення бізнесу 

Мета 
Надання 

інформації для 
прийняття рішень 

Надання інформації 
про становище 
конкурента на 

ринку 

Поліпшення якості 
продукції, зниження 

собівартості 

Поліпшення 
становища на ринку 
шляхом оптимізації 

діяльності 

Філософія 
Вивчення 
середовища 
перебування 

Вивчення 
конкурентів 

Надання споживачеві 
товару високої якості 
за низькою ціною 

Організація власної 
діяльності таким 
чином, щоб 

задовольнити інтереси 
всього ланцюжка 

цінності 
 

Таким чином, бенчмаркінг значно ширший за будь-яку з порівнювальних категорій. 
Логічно припустити, що до системи методів та інструментів бенчмаркінгу можуть належати 
всі перераховані категорії, які створюють його інформаційну та реалізаційну основу. 
Спрощено це можна уявити так: дослідження ринку дає змогу визначити становище власної 
продукції на ньому, аналізування діяльності конкурентів надає інформацію про їх рівень, 
TQM забезпечує план дій з поліпшення роботи і досягнення потрібного рівня якості. 

Бенчмаркінг використовують для аналізу прихованих від спостерігача ринкових явищ 
і процесів [1]. Його особливість полягає в збиранні якомога повнішої, в тому числі 
конфіденційної інформації про діяльність різних суб’єктів ринкового середовища. Зібрана 
інформація дає змогу краще зрозуміти особливості підприємницької діяльності лідерів 
конкурентного середовища і причини їхнього успіху, узагальнити і використати їх у процесі 
побудови моделі ефективного підприємництва. Головна мета бенчмаркінгу – підвищення 
ефективності власної діяльності й завоювання переваг у конкурентному суперництві на 
тривалий час. Його місце в системі стратегічного менеджменту відображено на рис. 1. 
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Примітка: процес бенчмаркінгу на рисунку відокремлений пунктиром  

Рис. 1. Місце бенчмаркінгу в системі стратегічного менеджменту на підприємстві 
 

Становище підприємства, яке забезпечує йому найліпші позиції на ринку означає, що 
воно займе таку ринкову нішу, що відповідатиме практично всім параметрам лідера. Суть 
подібного твердження в тому, що набуття завдяки одноразовому використанню 
бенчмаркінгу конкурентних переваг є тільки першим етапом підприємства на шляху до 
лідируючого становища на ринку, оскільки досягнення цього потребує тривалого процесу. 
Таким чином, бенчмаркінг в управлінні діяльністю підприємства зводиться до двох 
найважливіших завдань: 

1) ідентифікація значніших досягнень у сфері спеціалізації підприємства на кожний період 
часу;  

2) орієнтація підприємств на досягнення цих вищих результатів у недалекому 
майбутньому [5, с. 127].  

Перше з окреслених завдань полягає у створенні на підприємстві такої інформаційної 
та методологічної бази менеджменту, яка дала б змогу будь-коли об’єктивно визначити в 
кожній із сфер діяльності підприємства найвищі результати, на досягнення яких варто 
спрямувати зусилля. Бенчмаркінг передбачає насамперед побудову повного уявлення не 
тільки про внутрішній, а й про зовнішній ринок; при цьому його картина має бути не 
одномоментною, а постійно змінюватись і при потребі доповнюватись. Для забезпечення 
динаміки дослідження потрібне використання праці кваліфікованих фахівців. За ідеальних 
умов дослідження повинно охоплювати увесь ринок, але очевидно, що не всі підприємства 
через різні причини зможуть це зробити. Тому уявлення про ринок формується з 
урахуванням власних сил і можливостей; при цьому необхідно брати до уваги те, що дуже 
часто при здійсненні динамічного дослідження доводиться орієнтуватися тільки на 
найголовніше.  

Таким чином, виконання першого завдання передбачає [4, с. 245]:  
 вибір сфери пошуку орієнтирів, у тому числі кількості країн, сфери ділового 

спілкування, підприємств-конкурентів та підприємств-лідерів тощо;  
 визначення числа аналізованих параметрів та порівняння досягнень у різних сферах 

бізнесу, напрямках науки, видів техніки і технології тощо;  
 вибір базових об’єктів бенчмаркінгу для порівняння;  
 оцінювання рівня базових об’єктів і власних досягнень у кожній сфері діяльності;  
 розроблення методичних прийомів зіставлення та оцінювання параметрів розвитку 
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окремих сфер діяльності або об’єктів бенчмаркінгу;  
 ранжування об’єктів бенчмаркінгу за рівнем значення параметрів оцінювання.  

Завдання орієнтації підприємства на досягнення найвищих результатів у рамках 
бенчмаркінгу означає розроблення внутрішньої стратегії розвитку підприємства, яка 
забезпечує йому досягнення переваг над конкурентами та лідируюче становище у 
відповідній сфері бізнесу з урахуванням наявного потенціалу. Варто відзначити, що даний 
опис завдання орієнтації є дещо ідеалізованим, оскільки далеко не всі прийоми, які 
використовує бенчмаркінг, здатні допомогти підприємству лідирувати і набувати переваги 
над конкурентами. Тому деякі автори [9, с. 168, 10, с. 128] як один із варіантів визначення 
даного завдання називають скорочення розриву між досягненнями конкурентів та своїми 
власними досягненнями і, як наслідок, це дасть змогу зайняти вигідніше становище на ринку.  

Для забезпечення орієнтації підприємства на досягнення кращих результатів 
необхідно здійснити:  

 оцінювання внутрішнього потенціалу підприємства;  
 прогноз його розвитку у вибраних сферах бізнесу;  
 порівняльну оцінку стосовно базових об’єктів бенчмаркінгу;  
 обґрунтування цільових значень параметрів ефективності діяльності підприємства з 

урахуванням наявного потенціалу і досягнень провідних конкурентів;  
 структуризацію цілей за елементами виробничої структури підприємства та сфери 

бізнесу; 
  формування заходів, необхідних для забезпечення лідируючих позицій підприємства, в 

тому числі розроблення інноваційних підходів до вдосконалення бізнес-процесів і нових 
прийомів підвищення якості послуг і ефективності роботи;  

 забезпечення реалізації заходів для досягнення цілей бенчмаркінгу на підприємстві;  
 переорієнтацію корпоративної культури і ментальності.  

Ці завдання бенчмаркінгу дають змогу визначити його як специфічну технологію 
управління, чітко орієнтовану на масштабні інноваційні процеси, що забезпечують 
підвищення конкурентоспроможності підприємства у вибраній сфері бізнесу, сфері науки 
або технології. Предметом бенчмаркінгу є техніки, технології, виробничі процеси, методи 
організації виробництва і збуту продукції. Результати бенчмаркінгу поряд з результатами 
маркетингових досліджень використовують для розроблення цілей і стратегій діяльності 
підприємства [6].  

Бенчмаркінг як специфічна технологія управління виконує чотири функції управління 
підприємством [7, с. 48]:  

1. Метрологічну функцію, що виражається у створенні та підтримуванні на 
підприємстві глибоко структурованої системи параметрів, які дають змогу вимірювати 
процеси, що відбуваються на ньому й поза ним, і об’єктивно позиціонувати становище 
підприємства в цій системі. Таку функцію здійснюють на внутрішньому та зовнішньому 
інформаційних просторах підприємства.  

2. Цільову функцію, яка проявляється у системі розрахунків, що передбачають 
порівняння чужих і власних досягнень за всіма об’єктами бенчмаркінгу й наявного 
потенціалу підприємства. Бенчмаркінг формує цільові блоки як реальні, обґрунтовані 
ресурсами орієнтири розвитку, які базуються на власному або чужому досвіді.  

3. Навчаючу функцію, що випливає з його орієнтації на передовий свій або чужий 
досвід. Невід’ємними елементами процесу навчання персоналу підприємства є збір, 
систематизація, аналіз й оцінювання власної діяльності та досягнень конкурентів, 
ідентифікація лідерів і дослідження факторів їх успіху.  

4. Аплікаційну функцію, яка виражається у визначенні й адаптації передових 
досягнень конкурентів до специфічних умов підприємства або поширення в суміжних сферах 
власних результатів. Адаптація потребує розроблення спеціальних програм заходів і дуже 
часто – модифікації запозичуваного досвіду. 

У даний час бенчмаркінг стає мистецтвом виявлення того, що інші компанії роблять 
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краще: вивчення, удосконалення і застосування їхніх методів роботи у власних компаніях. 
Визначаючи ефект, який може забезпечити бенчмаркінг, варто мати на увазі, що ніколи і 
ніким не піддавався сумніву факт вигідності обміну досвідом і його вивчення. Як показує 
досвід кращих виробничих компаній США, внутрішній бенчмаркінг дозволяє добитися 
поліпшення на 20-30 %, зовнішній – на 40-70 % і більше [8, с. 55].  

Як потужний інструмент якості, бенчмаркінг є незамінним інструментом для 
вивчення організації. Без нього ніколи не дізнаєшся, яке становище компанії щодо 
конкурентів і компаній світового рівня, не дізнаєшся про нові методи, необхідні для 
кардинального поліпшення; не буде способу вимірювання ефективності процесів. 
Бенчмаркінг не обмежується вивченням досвіду «роботи конкурентів і світових лідерів». Він 
є одним з ключових інструментів у процесі безперервного вдосконалення будь-якої 
діяльності, оскільки бенчмаркінг – це систематичне порівняння елементів діяльності з 
аналогічними елементами більш успішної діяльності на макро- і мікрорівнях. 
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Важлива  роль у функціонуванні ринку банківських послуг належить ринковим особливостям. В даній 
статті запропонований авторський підхід оцінки концентрації на регіональних ринках банківських послуг. 
Автором було розраховано індекси концентрації активів, власного капіталу та ресурсів по областях України 
та проведено їх аналіз за 2014 рік.  Дана методика в подальшому може бути використана учасниками ринку 
банківських послуг в організації, керуванні та плануванні банківської діяльності регіонів. 

Ключові слова: регіон, регіональний ринок банківських послуг, банківські послуги, активи, власний 
капітал, ресурси, концентрація, індекс концентрації. 
              

Досліджуючи ринок банківських послуг слід звернути увагу на ринкові  особливості, 
що впливають на розвиток ринків банківських послуг. Таким чином, пропонуємо розглянути 
найзмістовніші характеристики ринкового середовища, що позначаються на функціонуванні 
регіональних ринків банківських послуг та провести їх оцінку і аналіз.  

Даний крок пропонуємо здійснити, оцінюючи ринок на предмет організаційної 
зосередженості його системо утворюючих елементів, які значною мірою впливають та 
зумовлюють структуру ринків банківських послуг і пояснюють зайняті позиції регіонів за 
обсягом наданих банківськими установами послуг, концентрації капіталів та відповідно 
результатів діяльності.                             

Потрібно зазначити, що визначення типу ринкової структури та оцінка рівня 
концентрації є важливим елементом для проведення стратегічного та тактичного планування, 
тому досить значну роль слід відвести вибору безпосередньо показників на яких 
будуватимуться подальші розрахунки. В класичному розумінні показники концентрації  
ґрунтується в основному на даних по валовому випуску або ж обсягах реалізації того чи 
іншого виду продукції (послуг). Для ринку банківських послуг наявна статистична 
інформація не дозволяє скористатися перерахованими вище показниками, оскільки не 
обліковується та не подається відповідними статистичними органами. 

Зважаючи на вказане вище, для визначення типів регіональних ринків банківських 
послуг, пропонуємо скористатись кількісними методами оцінки рівня концентрації їх 
системоутворюючих елементів, виражених ресурсами в різних аспектах функціонування на 
регіональних ринках банківських послуг та поділених на наступні позиції: концентрація 
ресурсів, що характеризують підтримку і забезпечують надійність (власний капітал), 
концентрація акумуляції ресурсів (депозити юридичних і фізичних осіб) та концентрація 
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результатів використання ресурсів (активи, включає в свій зміст кредити юридичних та 
фізичних осіб).      

Перші дві складові відображають пасивні ресурси ринку банківських послуг, в той час 
як третя компонента характеризує активну сторону. Потрібно зазначити, що для ринку 
банківських послуг є обов'язковою та необхідною умовою дотримання рівності між 
зазначеними вище частинами.  Для кращого наочного сприйняття проведемо розрахунки та 
визначимо коефіцієнти концентрації. Таким чином, матимемо можливість комплексно 
оцінити концентрацію регіональних ринків банківських послуг дотримуючись та не 
порушуючи основних вимог, які висуваються до показників. Останні мають не залежати від 
розмірів ринку; будуть одновимірними; значення знаходитимуться в діапазоні від нуля до 
одиниці. Отже, запропонований підхід дозволить охарактеризувати загальну ринкову 
ситуацію на регіональних ринках банківських послуг та в подальшому зорієнтує на 
формування відповідних рішень, направлених на розвиток банківської  діяльності в регіонах.  

З метою дослідження ринкових позицій по зазначених напрямках проведемо оцінку 
рівня їх концентрації. Для цього пропонуємо скористатись двома індексами: індексом 
Херфіндаля-Хіршмана та методикою, запропонованою російською вченою І.С.Штаповою [5]. 
Якщо в першому варіанті ринкові позиції (частки) визначаються самими частками, то другий 
- використовує їх кумулятивні значення по регіонах, що більш точно розкриває зміст даного 
показника, оскільки коректує отримане значення в залежності від вкладу окремого регіону в 
сукупне значення рівня концентрації.  

На базі проведених розрахунків індексу Херфіндаля-Хіршмана оцінимо рівень 
концентрації активів на регіональних ринках банківських послуг. Так, станом на 01.01.2014 
року  високий рівень концентрації був притаманний Київській області та м. Києву, решта 
регіонів характеризувалися низькими показниками. Таким чином, концентрація активів на 
регіональних ринках банківських послуг є значно монополізованою по м. Києву. По даному 
регіону сконцентровано практично 75% активів від їх загальної кількості. Подібна ситуація 
викликає занепокоєння оскільки може  призвести до повного занепаду усієї банківської 
системи і тому вимагає нагальної зміни існуючих стратегій на ринку банківських послуг.  

Таблиця 1 
Коефіцієнти концентрації активів регіональних ринків банківських послуг  

станом на 01.01.2014 р. 

Регіон 

Коефіцієнт Херфіндаля-Хіршмана 
 Коефіцієнт 

концентрації 

м.Київ та Київська  0,49348158040 0,0736 
Дніпропетровська 0,03215550735 0,0239 
Донецька 0,00167455095 0,0051 
Харківська 0,00092553522 0,0035 
Одеська 0,00070075477 0,0025 
Львівська 0,00007137957 0,0007 
Запорізька 0,00000864676 0,0002 
Чернігівська 0,00000649052 0,00017 
Полтавська 0,00000614812 0,00014 
АРК Крим 0,00000244686 0,000074 
Закарпатська 0,00000062873 0,000030 
Волинська 0,00000037842 0,000018 
Луганська 0,00000031040 0,000011 
Сумська 0,00000019053 0,000004 
РАЗОМ по Україні 0,52903454862 0,109964 

 

Повертаючись до аналізу концентрації зазначимо, що слушним моментом оцінки є 
визначення ваги кожного регіону в загальній концентрації активів. Таким чином, 
опираючись на методику запропоновану  І.С. Штаповою по оцінці рівня концентрації, ми 

2
id



 155

пропонуємо розрахувати необхідні показники концентрації, порівняти з коефіцієнтами 
Херфіндаля-Хіршмана. Результати подамо в табл. 1.  

Проведені розрахунки свідчать, що коефіцієнти концентрації,  розраховані двома 
методами, містять деякі відмінності, що пояснюються різними підходами до їх обчислення. 
Слід зазначити, що запропонований І.С.Штаповою принцип розрахунку коефіцієнта 
концентрації має ряд переваг. Це, по-перше -  використання часток регіонів та їх кількості, 
по-друге - врахування середніх значень, а по-третє - важливим моментом є те, що даний 
показник автоматично коректує результуюче значення в залежності від вкладу регіонів в 
сукупне значення концентрації [5].   

Отже, сконцентрованість активів на регіональних ринках банківських послуг є не 
випадковим явищем, а прямим наслідком існуючого в Україні соціально-економічного 
розвитку регіонів, чисельності населення, розвитку ринкової і транспортної інфраструктури, 
зв'язку тощо. Банківські установи, зазвичай, спрямовують свої ресурси на розвиток тих 
регіонів, які мають вигідні економічні перспективи та високу концентрацію ділової 
активності. Таким чином, для регіональних ринків банківських послуг концентрація їх 
системо утворюючих елементів тісно пов'язана із регіональною нерівномірністю банківської 
системи та асиметричним розвитком регіонів. При такій ситуації відбувається подальше 
посилення диспропорцій в розвитку регіональних ринків банківських послуг.  

Наступним об'єктом дослідження є оцінка концентрації капіталів на регіональних 
ринках банківських послуг. При цьому регіони розглядаються в якості конкурентів, що 
активно змагаються між собою за залучення банківських капіталів, оскільки останні 
виступають дієвими інструментами для підтримки та забезпечення розвитку регіонів. 
Дослідити регіональний розподіл ресурсів не лише як джерело надійності банківської 
установи з фінансової сторони, але і охарактеризувати, як невід'ємний атрибут стабільності 
та впевненості на регіональному рівні допоможуть коефіцієнти концентрації. В даному 
випадку мова йде про те, що акумуляція банківських капіталів на рівні регіонів відіграє 
важливу роль, оскільки стає прямою запорукою росту довіри з боку споживачів банківських 
послуг. Особливістю при цьому виступає безпосередня наближеність і взаємопов'язаність із 
регіональним сектором економіки та його населенням, можливість швидкого, компетентного  
та оперативного вирішення питань з банківського обслуговування на місцевому рівні, тощо. 
Саме тому на сьогоднішній день назріла нагальна потреба не лише вивчення особливостей 
розміщення банківських капіталів, а реальна необхідність їх переосмислення та зміни 
пріоритетів до підходів їх дислокації.  

Переважна більшість українських дослідників при поділі банків за концентрацією 
банківського капіталу дотримуються класифікації за якою групи концентрації виділяються за 
кількістю банків-юридичних осіб, мережею філій та вартістю їх активів [1, 57]. Одним із 
варіантів є поділ за концентрацією акціонерного капіталу на 10000 населення або за 
зосередженою часткою статутного чи власного капіталу ( група високої концентрації – 
частка капіталу у сукупному обсязі банківської системи 10%, середньої – 3%, незначної –1% 
та низької – < 1%) [3]. 

Для аналізу концентрації капіталів на регіональних ринках банківських послуг 
пропонуємо скористатись коефіцієнтами запропонованими розробленою методикою оцінки. 
Результати представимо в табл. 2.  

Проведені розрахунки дають підстави стверджувати, що концентрація капіталів 
регіональних ринків банківських послуг обумовлюється територіальними принципами 
формування банківських ресурсів. Як і в попередніх розрахунках монопольне становище 
займають м. Київ та Київська область. Концентрація капіталів на ринках банківських послуг 
в даному регіоні за індексом Херфіндаля-Хіршмана є висококонцентрованою. Решта регіонів 
характеризуються низькою концентрацією капіталів. Таким чином, подібна ситуація є 
свідченням того, що в Україні існують монопольні типи ринків банківських послуг, хоча 
офіційно така інформація не подається. Потрібно зазначити, що подібні тенденції є вкрай 
неприйнятними та вимагають, як вже наголошувалося в попередніх дослідженнях, якісно 
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нового підходу до формування банківських капіталів з обов'язковим врахуванням інтересів 
інших регіонів та їх безпосередньої участі. 

Таблиця 2 
Коефіцієнти концентрації власного капіталу на регіональних ринках банківських 

послуг станом на 01.01.2014 р. 

Регіон 

Коефіцієнт 
Херфіндаля-Хіршмана 

 

 

Коефіцієнт концентрації 

м. Київ та Київська область 0,58301490255 
 

0,087263 
Дніпропетровська 0,01384228867 0,015687 
Донецька 0,00132937281 0,004514 
Харківська 0,00095252388 0,003233 
Одеська 0,00065521289 0,002438 
Львівська 0,00008672393 0,000798 
Запорізька 0,00002974772 0,000415 
Полтавська 0,00001133953 0,000225 
Чернігівська 0,00000637554 0,000144 
Луганська 0,00000179157 0,000064 
АРК 0,00000177656 0,000051 
Волинська 0,00000148115 0,000035 
Закарпатська 0,00000045272 0,000013 
Сумська 0,00000042455 0,000006 
Івано-Франківська 0,00000000000 0,000000 
РАЗОМ по Україні 0,59993441408 0,114855 

 

Наступним етапом є дослідження концентрації та визначення типів регіональних 
ринків банківських послуг за рівнем акумуляції ресурсів, іншими словами за зобов'язаннями 
банківських установ. Таким чином, ми проведемо дослідження пасивів банківських ринків, 
що включають в себе депозити залучені від фізичних та юридичних осіб. Результати 
представимо в табл. 3 

Таблиця 3 
Коефіцієнти концентрації зобов'язань регіональних ринків банківських послуг станом 

на 01.01.2014 р. 

Регіон 

Коефіцієнт 
Херфіндаля-Хіршмана 

 

 

Коефіцієнт концентрації 

м. Київ та Київська область 0,47836682430 0,0658 
Дніпропетровська 0,03620149256 0,0254 
Донецька 0,00173998815 0,0052 
Харківська 0,00092078465 0,0035 
Одеська 0,00070899942 0,0028 
Львівська 0,00006881158 0,0007 
Запорізька 0,00000622157 0,00019 
Чернігівська 0,00000539130 0,00017 
Полтавська 0,00000651105 0,00013 
АРК 0,00000257705 0,000077 
Закарпатська 0,00000066299 0,000031 
Волинська 0,00000025838 0,000015 
Луганська 0,00000017508 0,000008 
Сумська 0,00000015865 0,000004 
РАЗОМ по Україні 0,51802885674 0,103998 

 

2
id

2
id



 157

Отже, з проаналізованого матеріалу ми можемо зробити наступний висновок: з усіх 
областей в Україні лише 14 регіонів володіють банківськими ресурсами на діючих ринках 
банківських послуг. З них один - монополізований ( м. Київ та Київська область), чотири - 
представлені незначними показниками концентрації ресурсів (Дніпропетровська, Донецька, 
Харківська та Одеська), решта - ( Львівська, Запорізька, Полтавська, Чернігівська, АРК, 
Закарпатська, Волинська, Луганська, Сумська) характеризуються низькими коефіцієнтами 
концентрації. Щодо  областей, котрі не увійшли в проаналізований список, то діючі на їх 
територіях регіональні ринки банківських послуг перебувають в зоні "чужих" інтересів та 
тримаються виключно на ресурсах інших регіонів, що не може негативно відображатися на 
їх економічному та соціальному розвитку.   

Таким чином, проведений аналіз дає всі підстави стверджувати про вкрай 
нерівномірну сконцентрованість активів, власного капіталу і ресурсів на регіональних 
ринках банківських послуг, що вимагає перегляду та зміни стратегічних підходів  до їх 
функціонування. 
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Ринкова вартість земельних ресурсів напряму пов’язана із якісними та кількісними показниками 
робочої сили, яка проживає чи тимчасово знаходиться на відповідних територіях. Розробка будь-яких бізнес-
проектів обов’язково враховує суспільно-соціальні питання. Побудувати місто чи значний інфраструктурний 
об’єкт за рахунок залучення імпортованої робочої сили із Китаю, Індії чи Пакистану можливе, але масштабна 
реконструкція масово застарілих підприємств промисловості чи сільського господарства потребуватиме 
об’єктивно повернення на батьківщину всіх українських заробітчан. Досліджується важливе питання 
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виникнення економічних причин виїзду з метою працевлаштування в Росію та ЄС українських заробітчан на 
основі ретроспективного аналізу масштабних змін на вітчизняному ринку праці за останні 30 років. 
Об’єктивний аналіз ефективності використання трудових ресурсів на сучасному ринку праці дозволить 
правильно і своєчасно внести корективи в намічені плани підйому економіки, які як тепер стало очевидно всім 
«пробуксовує» майже у всіх сферах життєдіяльності.  

Ключові слова: трудові ресурси, земельні ресурси, ринок, енергоресурси, система виробництва. 
 

Постановка проблеми. З точки зору пересічного громадянина, ситуація в 
сільськогосподарській сфері країни є критичною. Будь хто без економічних знань і наукового 
аналізу вважає, що соціальні перспективи для всього населення і в першу чергу для жителів 
села будуть жахливими. Всіх турбує одне риторичне питання: «Хто винний і що робити, щоб 
швидкими  темпами вивести агропромисловий комплекс з глибокої кризи?». Більшість 
вважає, що головною причиною економічного занепаду сільськогосподарського виробництва 
стала тотальна корупція, масові розкрадання майна та землі, а також широкомасштабне 
нехтування діючими законами. Насправді це є вже тільки наслідком руйнування величезної 
радянської технологічної системи в основі якої лежали всього два основних чинники: по-
перше це наявність значних дешевих родовищ викопних ресурсів із переважаючою долею 
експортно орієнтованих, таки як нафта та газ, і по-друге наявність значних людських 
ресурсів із комуністичною примусовою системою праці за жебрацьку заробітну плату. Це 
абсолютно вбило будь які паростки економічної конкуренції в нашій країні, а ця ж 
конкуренція в інших країнах стала головною рушійною силою економічних змін, що 
спонукало інші розвинуті країни до швидкого переходу на принципово новий технологічний 
рівень виробництва.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методичні аспекти 
ефективності використання трудових ресурсів в умовах економічних трансформацій 
досліджувалися багатьма українськими вченими, зокрема, в працях І.К. Бистрякова, 
Д.С.Добряка, Т. Кривенко, А. Кудінов, Т.Г. Мельник, А.Я. Сохнича, М.А. Хвесика, Є.В. 
Хлобистова, Н.В. Шульга та ін.  

Все ж залишається низка питань, пов’язаних із відтоком робочої сили за кордон [1, 2, 
6], ефективністю праці [4].  

Постановка проблеми. Обґрунтовано основні причини відтоку значної кількості 
робочої сили за кордон, та оцінки можливості залучення цього базового для росту економіки 
ресурсу враховуючи показники їх фахової підготовки, мобільності, стану здоров’я та 
усталених традицій. 

 Виклад основного матеріалу. Збільшення обсягів виробництва у промисловості, а 
особливо у сільському господарстві, в попередній період, досягалося архаїчними методами, в 
основі яких лежала не технологічна модернізація та науковий пошук, а банальне збільшення 
експорту дешевих енергоресурсів, підвищення енергоємності одиниці продукції та 
збільшення тривалості використання та фізичного напруження робочої сили під прикриттям 
політичних лозунгів про підвищення ролі соціалістичного змагання [1-7]. Цілком зрозуміло, 
що рівень заробітної плати залишався на такому низькому рівні, який дозволяв задовольняти 
тільки першочергові фізіологічні потреби. Закони СРСР про тотальну зайнятість та наглухо 
перекриті кордони не давали можливості працюючим людям шукати нові підходи до пошуку 
іншого місця застосування своїх знань та вмінь за більш високу винагороду. Всіх хто 
ризикував виїхати без паспорта за межі села в місто на роботу, або навіть за межі СРСР, 
держава жорстко обмежувала переслідування і створювала стан безальтернативності при 
продажу робочої сили. Вона навіть приватизувала особистий трудовий потенціал кожного 
працівника, вказуючи йому на те, що він отримав завдяки їй освіту та можливість фізично 
існувати. Створені державою каральні органи такі як КДБ, Управління виправних трудових 
колоній і навіть спеціальна мережа психіатричних лікувальних закладів виконували, з точки 
зору економічних цілей, два головних завдання, а саме: забезпечення економіки дешевою і 
навіть безкоштовною робочою силою та мінімізацію матеріальних потреб працівників за 
рахунок конфіскації приватної власності навіть за найменшої провини. Хто не потрапив під 
прес каральної радянської машини, все життя вимушені були миритися із мізерними 
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заробітними платами і при першій же нагоді намагались втікти за кордон від рабської праці, 
освяченої комуністичними лозунгами.     

Система виробництва сформована за часів СРСР заснована в основному на виробництві 
експортно орієнтованих сировинних товарів: руда, вугілля, газ, нафта та рідкоземельні 
метали, деревина, зерно, рибопродукти, товари військового призначення не вимагала від 
найманих працівників глибоких науково-технологічних знань та вмінь. Тому посередній 
рівень освіти робочої сили та середня, з точки зору світових показників, тривалість життя 
працівників більш-менш забезпечувала економіку молодою, але не дуже освіченою робочою 
силою. В 70-ті роки ХХ ст. СРСР переживав справжній валютний бум завдяки різкому 
покращенню ефективності транспортування в Європу енергоносіїв потужними 
трубопроводами надвеликої протяжності. Спочатку це був нафтопровід «Дружба», а потім 
газопровід «Уренгой – Помари – Ужгород». Обидва були справедливо занесені в книгу 
рекордів Гіннеса. Але це також стало і революційним економічним проривом у забезпеченні 
різко зростаючої економіки країн ЄС.  

Важливо зазначити, що основні проектні роботи стосовно цих складних 
енерготранспортних артерій були виконані не в проектних інститутах СРСР, а в країнах ЄС, 
США та Канаді. Технологічне обладнання для газопроводу було поставлено із Франції, 
рецептура металопрокату надана найкращими автомобільними підприємствами Німеччини 
та Нідерландів, землерийну техніку було завезено із США, автомобілі із Чехії та Канади, 
фінансування було проведено інтернаціональними фондами із домінуванням американських 
та японських банків. Не просте питання: Чому так сталось, що спеціалісти і підприємства 
СРСР були задіяні в дуже обмежених секторах на не дуже вигідних умовах? Відповідь одна: 
стан науки в СРСР був низьким. Це стосувалось  монтажних та земельних робіт, які не 
потребують висококваліфікованих працівників, відповідно із низькооплачуваною заробітною 
платою. В СРСР такі високовартісні і високотехнологічні проекти ніколи не розроблялися за 
винятком окремих, які із великою натяжкою, можна вважати національними. Це стосується 
розробки ядерної зброї та цивільних ядерних реакторів,  причому стартова документація 
була вкрадена в лабораторіях США та Франції, та розробки ракетної техніки і авіації, де роль 
німецьких конструкторів у цій роботі загальновідома. Наведені приклади тільки 
демонструють відсутність будь яких можливостей переходу всієї соціалістичної економіки 
СРСР до нового світового технологічного рівня.  

Впродовж декількох десятків років Західна економіка диверсифікувала шляхи поставок, 
альтернативних радянським, енергоресурсів. Це були нафтоналивні баржі надвеликі 
місткості, флот газовозів для перевезення енергоносіїв у скрапленому вигляді та місцеві 
газові та газоконденсатні родовища, що були знайдені у Північному морі та західній 
Атлантиці. Крім того країни ЄС почали проводити реальне енергозаміщення імпорту із СРСР 
за рахунок високорентабельних альтернативних джерел екологічної енергії. Ріст економіки 
країни ЄС на початку 80-х років ХХ століття забезпечувався  енергією вже не радянського 
виробництва. Це зразу ж стало відчутно на доходах бюджету СРСР і економіка величезної 
енерговитратної країни стала різко знижувати темпи свого росту. Це, як відомо, і призвело 
до розвалу радянської системи виробництва, та краху ідеї примусового навернення молодих 
країн світу, що вибирали свій новий економічний шлях розвитку, до тоталітарного 
радянського способу виробництва. 

Фактично внутрішні зміни на ринку праці, що стали наслідком  задекларованої 
комуністичною партією «Перестройки» призвели до різкого відтоку за кордон значної 
кількості малокваліфікованої робочої сили. Найбільше робочої сили виїхало із України, а 
особливо із її західних областей. Основними країнами до яких вирушили радянські в т.ч. і 
українські трудові мігранти це була Польща, Грузія, Греція, США та Канада. Але в Європі 
малокваліфіковані робочі місця вже були зайняті мігрантами із Туреччини та країн Північної 
Африки, а в США та Канаді вихідцями із Індії, Китаю та Мексики. Втративши свої мізерні 
валютні заощадження трудові мігранти із СРСР в своїй основній масі не змогли знайти собі 
достойного та стабільного застосування своїх робочих сил, та вимушені були повернутись в 
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СРСР. Цей спонтанний рух робочої сили не був підкріплений в першу чергу економічними 
чинниках в країнах реципієнтах. Економіка цих країн розвиваючись стабільними темпами не 
потребувала таких значних додаткових робочих рук. Проявились і деякі соціально-
психологічні чинники, такі як, практично повна відсутність знань мови краї перебування, та 
недостатнє розуміння соціально-побутових проблем, які різко контрастували із 
соціалістично-моногамною системою створеною в СРСР. Невміння боротись за своє робоче 
місце в умовах жорстокої конкуренції на ринку некваліфікованої праці для радянських 
людей, які були виховані на фоні тотальної зайнятості, теж внесло свій негативний вклад в 
можливості закріпитись на трудових ринках західних країн. Якщо трудові мігранти інших 
країн, які традиційно є лідерами в експорті робочої сили в світи, це насамперед, Китай, 
Індонезія, Індія та Пакистан повертаючись у свою країну привозили не тільки валютні 
накопичення, але й новітні технології у будівництві, готельному чи харчовому бізнесі, то 
радянські (в т.ч. і українські) трударі привезли тільки велике розчарування. Після розвалу 
СРСР ринок робочої сили в бувших республіках катастрофічно скоротився. Попит впав як на 
кваліфіковану так і некваліфіковану робочу силу, оскільки в результаті розриву економічних 
міжреспубліканських зв’язків значна частина великих підприємств втратила внутрішній та й 
частину зовнішніх ринків збуту своєї продукції і вимушена була припинити свою роботу. 
Велика маса робочої сили виявилась ніким не затребувана. Безробіття, про яке з відразою 
розповідала радянська пропаганда очорнюючи західний спосіб життя, стало фактом і в 
Україні. Штучно інспірована можновладцями інфляція повністю дезорієнтувала працездатне 
населення в своїй боротьбі за достойну оплату праці і дозволило роботодавцям нав’язати свої 
умови оплати робочого часу. Профспілкові організації, які мали б виступити на захист своїх 
членів вступило в злочинну змову із новими власниками підприємств та організацій і 
отримавши значну матеріальну винагороду, яка межувала із хабарем, залишили найманих 
працівників без організованого представництва їх інтересів у залежних від олігархічних 
впливів судах. 

Підприємства та організації, які були найбільш прибутковими, зумисно зупинятись та 
доводились до банкрутства, щоб потім їх викупити за безцінь. Те, що це призвело до масових 
звільнень робочої сили, це в свою чергу провокувало роботодавців до різкого зниження 
відрахувань на оплату праці. Мало того, на багатьох підприємствах зарплату стали видавати 
у натуральній формі: в залежності від того який вид продукції випускало відповідне 
підприємство. Щоб отримати хоч які не будь кошти працююче населення зайнялось 
базарною торгівлею у вільний час з метою реалізації отриманих в рахунок заробітної плати 
матеріальних цінностей. Став процвітати бартер на якому втрачали всі. Згодом багато 
заводів та фабрик було приватизовано, але коштів на відновлення виробництва, попри 
бажання, у нових власників коштів не виявилось. Причина в тому, що всі фінансові ресурси 
були направлені на скупку практично безкоштовної державної власності. У той час питання 
оцінки технологічного та технічного стану приватизованих підприємств взагалі не стояло, 
головним було привласнити найбільш можливу кількість діючих підприємств і організацій. 
Стратегічного бачення розвитку приватизованих підприємств, підвищення його 
ефективності, покращення умов оплати праці, стан та динаміка сировинних ринків та ринків 
збуту готової продукції у нових власників, як правило не було. Необхідно зазначити, що нові 
власники в принципі і навіть при великому бажанні осягнути можливості тих підприємств, 
що перейшли і їхні руки, не могли цього зробити тому, що ті хто мав можливість долучитись 
до роздержавлення, яке пізніше назвали масштабним законним розкраданням народного 
майна, були дуже далекими від проблем економіки. Контингент нових власників складався в 
своїй більшості із бувших директорів, партійних і комсомольських функціонерів, 
банківських працівників вищого рангу, міністерських чиновників, прокурорів, суддів та 
працівників внутрішніх справ, держслужбовців рад народних депутатів різних рівнів, 
відвертих бандитів, ватажків організованих злочинних угрупувань, їх родичів та знайомих. 
Всі ці нові власники навіть не розуміли, що за кожним працюючим підприємством стоять 
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прикріплені трудовим договором реальні працівники з їх сім’ями та дітьми, і яку 
відповідальність вони взяли на себе по забезпеченню благополуччя локального населення.  

Після приватизації підприємства, в основній своїй масі, попрацювали по декілька 
місяців і почалися проблеми економічного характеру. Ринки збуту в межах СНД почали 
різко скорочуватись, давні кооперативні зв’язки по спільному виробництву складної 
продукції були прогнозовано розпорошені по величезній території колись єдиного 
економічного простору СРСР і відновлювати їх ніхто і не намагався. У зв’язку з тим, що в 
країнах СНД різко зросла вартість енергоресурсів, то перевезення на великі відстані 
напівфабрикатів стали збитковими і спільне виробництво складної продукції по кооперації 
майже повністю припинилось. Основна маса працівників підприємств вимушено пішла у 
безстрокову відпустку і більше не повернулась на свої робочі місця. Виробництво простих 
товарів та комплектуючих, які раніше випускались за Уралом за програмою 
імпортозаміщення було відновлено і деякі підприємства змогли відновити виробництво, але 
вся промисловість країн СНД втратила платоспроможність через аналогічні втрати 
внутрішніх ринків. Через це різко впали об’єми виробленої продукції, а відповідно, це 
спровокувало відтік робочої сили. Важливо зазначити, що в той час все-таки, попри 
економічну стагнацію, була можливість, скоріше гіпотетична, у короткі терміни 
модернізувати свою продукцію до потреб світового ринку і повністю відмовитись від 
звуженого і неплатоспроможного внутрішнього ринку СНД, переорієнтувавшись на нові 
ринки збуту в країнах Африки та Азії. Але головною перепоною стало хронічне безгрошів’я, 
спровоковане керманичами Російської Федерації. Як відомо за наказом з Москви всі кошти, 
що були номіновані в рублях СРСР та вивезені з Українських банків до Центробанку Росії, а 
валютні накопичення за кордоном перейшли дивним чином у власність Російської Федерації, 
як правонаступниці зобов’язань активів і пасивів колишнього СРСР. Вся економіка України 
виявилась кредитозалежною і малоефективною, а люди втратили надію на сите життя. 

В світі в подібних складних, майже безнадійних економічних ситуаціях спільнота 
звертається за допомогою до науковців, щоб знайти не шаблонні шляхи порятунку. Але на 
жаль в Україні домінувала радянська економічна школа, без конкуренції, зате із примарними 
ідеологічними цілями, де робоча сила підкорялась не законом грошей, як мірила свободи, а 
тоталітарним нормам психологічного тиску великої групи працівників на психіку окремого 
працівника, з метою примусити його заробляти як всі і жити як всі. Зрозуміло, що в 
партійних традиціях радянської науки, основному напрямку матеріального заохочення більш 
ефективного використання робочих рук висувалися психологічні важелі морального 
приниження, що мало межує із базовими принципами світової економічної науки. За цією 
причиною багаточисельна армія «псевдоекономістів» із радянською економічною освітою в 
ті скрутні часи тихо працювала сама на себе, поглинаючи бюджетні гроші і не спромоглася 
видати  «на гора» нічого «путнього», що можна було взяти за основу і рятувати ринок праці 
від кризи, а населення країни від бідності. 

Висновки. Всі перераховані причини мали об’єктивний характер і особистість чи 
навіть невелика група «людей-поводирів», мало що могли зробити в рамках такого 
величезного технологічного «уламка СРСР» як Україна. Дуже важливо сьогодні врахувати 
перераховані помилки, прорахунки та об’єктивні процеси, що призвели до другого 
переддефолтного стану за часів незалежності країн. Незаангажований аналіз економічних 
втрат дозволить правильно оцінити можливості національного ринку праці і розробити 
ефективні підходи до подолання безробіття, а  це можливо тільки за умови нарощування 
об’ємів виробництва. 
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В современных экономических условиях нарастающие процессы глобализации 
приводят к усилению конкуренции во всех сферах хозяйствования, в этой связи важную роль 
приобретает развитие науки и техники, как определяющие факторы, которые обеспечивают 
конкурентоспособность и устойчивое развитие государства. Поэтому в настоящее время 
актуализируются вопросы ориентации экономики на инновационный вектор развития, где 
одним из главных направлений социально-экономического развития является процесс 
формирования и обоснования необходимости создания кластеров и установления влияния их 
на конкурентоспособность. 

Формирование и развитие кластеров является важным конкурентным преимуществом 
современной экономики. В этой связи представляется целесообразным изучение одного из 
главных направлений экономической политики, способствующих повышению 
конкурентоспособности — кластерной политики, поскольку именно реализация кластерной 
политики в условиях экономического кризиса позволит уменьшить негативный эффект от 
его воздействия на экономическое развитие субъектов хозяйствования. 

В настоящее время существует необходимость в проведении эффективной 
государственной инновационной политики, которая позволит приблизиться к уровню 
социально-экономического развития индустриально развитых стран мира. В данной связи 
актуальным становится исследование мирового опыта формирования и развития кластерных 
объединений с использованием кластерного подхода.  

Значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть 
использованы на практике органами государственной власти при принятии норматино-
правовых актов, при разработке методических рекомендаций, регламентирующих отношения 
в сфере кластерной организации производства; в процессе формирования стратегического 
плана развития регионов, кластерной концепции и реализации программ кластерного 
развития. 
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Учитывая актуальность и своевременность исследования, возникает необходимость 
систематизировать накопленный опыт относительно изучения кластерной теории и раскрыть 
сущность категории «кластер». Многие зарубежные авторы исследовали теорию кластеров,  
процессы кластеризации, оценивали эффективность создания, развития и стимулирования 
кластеров, в частности: Э. Бергман, О. Горшенева, Е. Дахмен, А. Маршал, И. Пилипенко, М. 
Портер, С. Розенфельд, Д. Солье, И. Толенадо, В. Третьяк,  Э. Фезер,  Д.  Хааг и др.  

В дальнейшем проблемой формирования и функционирования кластеров занимались 
многие исследователи: И. В. Арженовский, В. В. Битунов, И. Брижань, П. И Бурак, А. В. 
Виленский, Х. Гасслер, JI. H. Дранев, Ю. Н. Ковалёва, А. Крайник,  А. А. Мигранян, А. А. 
Пилипенко, С. С. Соколенко,  Т. В. Цихан Т.В.  и др.  

В переводе с английского языка термин  «cluster»  означает: 1) скопление — 
объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться, как 
самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами; 2) гроздь, пучок, узел 
или группа, скопление, сосредоточение (например, людей, предметов).  

Кластер (в экономике) — сконцентрированная на некоторой территории группа 
взаимосвязанных организаций (компаний, корпораций, университетов, банков и проч.): 
поставщиков продукции, комплектующих и специализированных услуг; инфраструктуры; 
научно-исследовательских институтов; вузов и других организаций, взаимодополняющих 
друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в 
целом [21]. 

Предпосылки для понимания категории кластера, как особого явления в экономике 
начали формироваться в XIX столетии мнением А. Маршалла о «локализованной 
промышленности» — концентрации специализированных отраслей в отдельных местностях 
[1]. 

Таблица 1 
Основные аспекты в понимании дефиниции «кластер» 

Автор Определение понятия «кластер» 

Andersson  
et al. [9] 

Кластеризация в общем виде определяется как процесс совместного расположения фирм и 
других действующих лиц внутри концентрированной географической области, кооперации 
вокруг определенной функциональной ниши и установлении тесных взаимосвязей и 
рабочих альянсов для усиления их коллективной конкурентоспособности. 

Bergman and 
Feser [10] 

Кластер – группа коммерческих предприятий и некоммерческих организаций, для которых 
членство в группе является важным элементом индивидуальной конкурентоспособности 
каждого члена фирмы. 

Elsner [12] 
Кластер – группа фирм, которые функционально связаны как вертикально, так и 
горизонтально. 

Haag [19] 

Кластер – индустриальный комплекс, сформированный на базе территориальной 
концентрации сетей специализированных поставщиков, основных производителей, 
связанных технологической цепочкой, и выступающих альтернативой секторальному 
подходу. 

Porter [13] 
Кластер – географически близкая группа связанных компаний и взаимодействующих 
институтов в специфической области, объединенная общностями и взаимодополнениями.  

Schmitz [14] 
Кластер – группа предприятий, принадлежащих одному сектору и действующих в тесной 
близости друг к другу. 

Steiner and 
Hartmann [15] 

Кластер – ряд связанных и взаимодополняющих фирм общественных, частных и 
полуобщественных исследовательских институтов и институтов развития. 

Swann and 
Prevezer [16] 

Кластеры – группы фирм в пределах одной отрасли, расположенные в одной 
географической области.  

 
Французские ученые И. Толенадо и Д. Солье использовали термин «фильеры» (более 

узкая интерпретация понятия «кластеры») который означал «технологическая мощь одного 
сектора зависит от другого» [17, 18].  

Шведский ученый Е. Дахмен, рассматривал «блоки развития», где определял 
важность связи между способностью одного сектора развиваться и обеспечением при этом 
прогресса в другом [11].  
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В экономическую теорию понятие «кластер» было введено основоположником 
кластерной теории профессором Гарвардской школы Майклом Портером. По мнению 
ученого кластер это — «сконцентрированные по географическому признаку группы 
взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в 
соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, 
университетов, агентств по стандартизации, торговых объединений) в определенных 
отраслях, конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу» [3]. 

Анализируя мировой опыт развитых стран за последние десятилетия, следует 
отметить, что формирование кластеров стало важной частью государственной политики в 
области регионального развития во многих странах мира. Зарубежный опыт кластеризации 
экономики показывает, что в современных условиях термин «кластер» является одним из 
наиболее популярных при обсуждении перспектив развития экономик большинства стран 
мира. Основываясь на вышесказанном, считаем необходимым,  рассмотреть различные зару-
бежные трактовки дефиниции «кластер» (табл. 1). 

Обобщая анализ существующих определений понятия, кластер в зарубежных научных 
работах следует отметить, что в большинстве из них основным признаком является 
географическая близость расположения предприятий, которые входят в кластер, поэтому 
считаем, необходимым выделить определение понятия кластер по признаку территориальной 
концентрации (табл. 2).  

Таблица 2  
Определение понятия «кластер» по признаку территориальной концентрации 
Автор Определение понятия «кластер» 

А. Маршал [1] 

Кластер – сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных 
компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в 
соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций 
(например, университетов, агентств по стандартизации, торговых объединений) в 
определенных отраслях, конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу 

И.В. Пилипенко 
[2] 

Кластер – группа географически сконцентрированных компаний из одной или смежных 
отраслей и поддерживающих их институты, расположенные в определенном регионе, 
которые производят подобную или взаимодополняющую продукцию.  

М. Портер [3] 

Кластер (промышленная группа) – это группа близких, географически 
взаимозависимых, компаний и связанных с ними организаций, которые совместно 
действуют в определенном виде бизнеса, характеризуются общностью направлений 
деятельности и взаимодополняют друг друга.  

С. Розенфельд [4] 
 

Кластер – концентрация фирм, которые способны производить синергический эффект 
из-за их географической близости, даже тогда, когда их масштаб занятости может не 
быть выразительным или заметным.  

С.И. Соколенко 
[5] 
 

Кластер (сетевая промышленная группа) – это группа близких, географически 
взаимоувязанных, предприятий и организаций, которые с ними сотрудничают, 
совместно действуют в определенном виде бизнеса и характеризуются общностью 
направлений деятельности и взаимодополнением друг друга.  

В.П. Третьяк [6] 
 

Кластер – интеграция предприятий, специализированных в определенном секторе 
производства и локализованных географически.  

В. Чужиков [8] 

Кластер – конкурентоспособная организационная форма территориально 
иерархической модели производства с разными уровнями локализации, которая дает 
максимальный хозяйственно-социальный эффект через минимизацию расходов в 
сравнительно подобных отраслях, и в основе кластерной системы предусматривает 
такую предпосылку, как концентрация.  

 

Таким образом, анализ представленных определений свидетельствует, что основной 
целью кластеризации является формирование эффективной экономической среды путем 
повышения качества производимой продукции, экономии различных видов ресурсов 
(производственных, информационных) и создание инноваций. 

Традиционно [3] рассматривают кластер как совокупность взаимосвязанных 
экономических субъектов, расположенных в рамках единого географического пространства 
(локальные кластеры) или территориально удалённые (региональные кластеры), 
функционирующие в рамках одной или нескольких отраслей и концентрирующие свои 
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трудовые ресурсы и коммуникационные потоки. Однако, вместе с этим, большое внимание в 
литературе уделяется существующим различным подходам к классификации кластеров. 
Эксперты предлагают рассматривать семь основных характеристик кластеров, на 
комбинации которых базируется выбор той или другой кластерной стратегии (табл. 3.). 

Таблица 3  
Основные кластерные стратегии [7] 

Стратегия Характеристика 

Географическая 
построение пространственных кластеров экономической активности, от  сугубо 
местных к истинно глобальным  

Горизонтальная несколько отраслей (секторов) могут входить в более крупный кластер  

Вертикальная 
в кластерах могут присутствовать смежные этапы производственного процесса. При 
этом важно, кто именно из участников сети является инициатором и конечным 
исполнителем инноваций в рамках кластера  

Латеральная 
в кластер объединяются разные секторы, которые могут обеспечить экономию за счет 
эффекта масштаба, который приводит к новым комбинациям  

Технологическая совокупность отраслей, которые пользуются одной и той же технологией 

Фокусная 
кластер фирм, сосредоточенных вокруг одного центра предприятия, научно-
исследовательского института или учебного заведения  

Качественная 
в этой структуре существенным является не только то, на самом ли деле фирмы 
сотрудничают, но и то, каким образом они это делают  

  

Таблица 4 
Характеристика инновационных кластеров 

Тип 
инновационного 

кластера 
Тип связи Характеристики кластера 

Тип А 
Связанные 
кластеры 

 Региональные ресурсы производства, 
отрасль, рабочая сила 
 Неторговая внешняя среда 
 Максимальный информационный 
поток 
 Высокая степень внутренних 
производственных связей  

 Особенности местонахождения: в 
городе, часто в центре города 
 Быстрая реакция на инновации 
 Гибкость кластера 
 Открытость кластера  

Тип В 
Новые 

промышленные 
зоны 

 Торговая и неторговая внешняя среда 
 Установившиеся торговые связи, 
включая транспортные и информационные 
связи между фирмами 
 Стабильное производство – 
взаимоотношения между фирмами 

 Сочетание крупных предприятий и 
предприятий малого и среднего бизнеса 
 Особенности местонахождения: вне 
города 
 Макро-международная торговля 
 Попытки влияния на инновации 
посредством планирования действий 
производителей и поставщиков 
 Закрытость кластера 

Тип С 
Инновационная 

среда 

 Отношения, основанные на доверии 
между отдельными участниками 
 Высокий риск проектов с общими 
целями 
 Высокая степень торговых и 
неторговых связей между фирмами  

 Особенности местонахождения: вне 
города  
 Важность общественного капитала 
 Высокая степень вовлеченности в 
экономику региона 

Тип D 
Соседские 
кластеры 

 Относительно близкое расположение 
фирм друг от друга  
 Наукоёмкие инновации 
 Более сильные внешние, чем 
внутренние связи 
 Серийное производство, 
ориентированное на потребителя 

 Предприятия малого и среднего 
бизнеса и микро-фирмы  
 Особенности местонахождения: вне 
города 
 Микро-международная торговля 
 Регион как месторасположения, а не 
часть производственной системы 

* составлено автором на основе [20]  
Основываясь на теории множеств, необходимо выделить базовые типы 

инновационных кластеров (связанные кластеры – тип А, новые промышленные зоны – Тип В 
и инновационная среда – Тип С), которые характеризуются особенностями географического 
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размещения, спецификой процессов взаимодействия и кооперации между участниками 
кластера, а также степенью их интеграции (табл. 4). 

Следует отметить, что наиболее распространёнными являются связанные 
инновационные кластеры (тип А), операционные характеристики которых сформулированы 
Вебером (1909 г.) и Маршаллом (1925 г.). Данный тип кластеров представляет собой группу 
компаний, расположенных в рамках определённого географического пространства и 
объединённых общей целью сокращения издержек. Согласно теории Вебера такие 
объединения предпринимателей рассматривали в качестве главных факторов производства 
минимальные транспортные расходы и расходы на оплату зарплату, что позволяло 
инновационным компаниям достаточно гибко реагировать на изменения в рыночной 
конъюнктуре. 

Основной специализацией новых промышленных зон (тип В) является наукоёмкое 
производство и сфера высоких технологий (производство компьютеров, информационные 
технологии и производство микроэлементов), а в качестве факторов, детерминирующих 
развитие данного кластера рассматриваются научные исследования и скорость продвижения 
инновации. При этом использование в процессе организации и функционирования новых 
промышленных зон высококвалифицированного персонала, как правило, имеющего научную 
степень, позволяет предприятиям инновационного кластера формировать конкурентные 
преимущества, которые состоят в возможности стремительного генерирования идей и 
реализации новаторских предложений. 

Характеристика третьего типа кластеров – инновационной среды (тип С) в 
значительной степени основывается на исследованиях группы учёных GREMI (Группа 
европейских исследований инновационной среды), которая акцентирует внимание на роли 
общественного капитала в развитии региональной инновационной системы.  

Однако, по нашему мнению, научный интерес представляет и новаторский подход, в 
соответствии с которым выделяется четвёртый тип кластеров D – «соседские» кластеры, 
которые характеризуются внутренней неоднородностью процесса организации производства, 
что позволяет участникам кластера сохранять оригинальные особенности, одновременно 
являясь составной частью более крупного объекта. Поэтому для данного типа кластеров 
характерно объединение независимых предприятий, обладающих высоким инновационным 
потенциалом и производящих узкоспециализированную продукцию. 

Основываясь на приведённых характеристиках базовых типов инновационных 
кластеров, возможно, сформулировать их отличительные особенности, отражающие наличие 
внутренних связей между фирмами и отдельными участниками инновационной деятельности, 
которые включают торговые и неторговые отношения и относятся к общественному капиталу 
(квалифицированный и обученный персонал), физическому капиталу (эффективная 
транспортная и коммуникационная система), а также финансовому капиталу (финансирование 
за счёт средств фирмы, венчурного капитала, общественных грантов и займов). Таким 
образом, участники инновационных кластеров функционируют в рамках региональной 
производственной сети в соответствии с региональными приоритетами и целями 
инновационного развития региона. 
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CASH POOLING – EFFECTIVE TOOL FOR OPTIMIZATION AND 
MANAGEMENT OF INTERNAL BUSINESS RESOURCES 

 

In the current era of increasing market saturation and tightening competition of commercial banks, it is 
important for banks to retain the clients. One of the forms of retaining the existing client or obtaining a new one is the 
development of new sophisticated products that are particularly specific for segment of corporate clients. One tool that 
enables an effective cash management process is the cash pooling. It helps companies with capital ties to move to 
central management of funds while achieving more favorable interest rate.  

Keywords: cash management, cash pooling, commercial bank. 
 

1. INTRODUCTION 
Financing of the business sector (and related issues) is an important part of banking. We can 

say that key areas – development and innovation of banking products, their use and customer 
satisfaction – are overlapped.  

Currently, within era of market saturation and tightening competitive struggle, banks utilize 
all opportunities to retain clients. One possibility is the introduction of new refined and specialized 
products. Nowadays, the important share of Slovak and foreign markets is hold by Cash 
management and its main component Cash pooling as a tool of enterprise cash management. 

These products are present on banking market since the second half of the nineties, although 
the expansion is observed only recently. This fact is closely related to changes in bank ownership 
structure, increasing pressure to reduction of costs of bank loans and changing the structure of 
major companies. Cash pooling has a positive impact on the economy of company, and thereby it 
increases the company value and its competitiveness.  

1.1 Methodology and aim of the article 
The goal of the article is to introduce the fundamentals of cash pooling as an effective tool 

for enterprise cash management and to indicate the possibilities of obtaining financial business 
resources. This article was processed with help of scientific publications and magazines as well as 
the internet resources. Standard scientific methods, such as abstraction, comparison, inductive and 
deductive methods were used to achieve the main goal. 

1.2. The causes of generation of new products in the banking sector 
New banking products and services are created due to the increasing pressure of competition 

in banking. This trend can be observed in the banking sector in recent years, when banks are forced 
to devote more and more time for creation and development of new products and services that 
satisfy the client needs. On the other hand, the development of new banking products creates not 
only the competitive environment but also generates a growing influence of “financial counselors”, 
who are selected from professionals of financial sector with long-term experience. In particular, 
large companies can exert pressure on banks and thus force them to create new products and 
services that would not be offered by the banks under other conditions. Such pressure lead to 
introduction of “Cash management products”, “Cash pooling” as a tool for optimization of 
enterprise cash. A problem can occur within the introduction of new banking products related to 
simple copying of products and prevention of such activity. It is not difficult to create identical or 
improved product or service by competitive bank in short time after the initial introduction. Despite 
the issues related to implementation of new products and services, their development and 
introduction is vital for the development of financial companies and their market position.  
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2. CASH POOLING 
Cash pooling belongs to financial tools of cash management that allow multinational 

companies to gather funds on various bank accounts in different banks in different countries. This 
fact causes transactions on individual accounts, increasing costs for maintaining these accounts and 
prevents seeing the overall financial position of the whole group. In such case, a certain degree of 
centralization is necessary, where the parent company exercises control over cash balance of its 
affiliates and their relationship with banks. This prevents the situation when e.g. the one affiliate 
invests surplus funds on financial market and another affiliate needs to take out a loan from bank. 
The principle of cash pooling is that there is a joint account which shares free funds among all 
branches. Affiliates that have surplus financial resources can provide these to others with 
insufficient funds. The goal of cash pooling is to effectively manage the cash on bank accounts and 
to minimize interest costs and fees related to banking services. Cash pooling is most commonly 
used in the following cases: 

 Cash pooling systems with centrally maintained account within a single legal entity, 
owning several bank accounts that are used for different purposes (customer payments, 
supplier payments, wages etc.); 

 Cash pooling systems that will be used internally within the enterprise (within a single 
legal entity with its own corporate division accounts); 

 Type of cash pooling, in which individual companies, groups or corporations bring their 
accounts into the pool (more legal entities involved in the cash pooling). 

2.1. SWOT analysis of cash pooling 
The essence of SWOT analysis is to identify key strengths and weaknesses of the product in 

relation to the bank and the company. The SWOT analysis characterizes the benefits and 
disadvantages of the cash pooling application in the enterprise, benefits for banking institutions, 
future possibilities for company/bank, and threats associated with the use and provision of cash 
pooling. 

Table 1 
SWOT analysis of cash pooling from the perspective of commercial bank 

Strengths Weaknesses 
 offer of new, comprehensive product 
 financial stability of bank 
 lower administrative burden 
 credit risk mitigation 

 need of education for bank employees 
 less need for credit products by client, resulting in 

smaller interest income from provided loans  
 modernization of bank information system is 

necessary, which represent additional costs 
Opportunities Threats 

 increasing confidence of bank from the perspective of 
client 

 increase in number of new corporate clients, which are 
key for the bank business 

 increase in number of retail clients 
 bank will strengthen its position within payment 

system 

 short-term decrease in interest income, related to 
weaker economic performance of the bank 

 risk of copying the product by competitive banks 
 risk of losing the client (when the required product is 

provided by competitive bank) 

Source: Author 
Based on the SWOT analysis of cash pooling (Table 1) we can conclude that for the bank, as 

the provider of cash pooling, is quite difficult to implement this product in its portfolio, as it brings 
the requirement to improve the information system and reducing interest earnings from provided 
loans. On the other hand, it is a great benefit for the bank to provide clients with such a 
sophisticated product, because it leads to the growing customer base and ultimately to revenues. 
Bank, like any business entity, aims to make profit and to ensure a stable market position. To 
achieve such goals, the bank has to offer products that are demanded from customers and follow the 
current economic development. For this reason, banks constantly develop new products to satisfy 
needs of their clients. 
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The cash pooling is especially important for enterprises due to the ability to improve and 
optimize financial flows within companies operating in one country and simultaneously manage 
financial flows of internationally connected enterprises. For these the implementation of such 
product represents the reduction of difficulties which may arise in cross-border monetary transfers. 

SWOT analysis of cash pooling from the perspective of company (Table 2) shows that such 
company has better control of the internal cash flow situation due to the implementation of cash 
pooling. It has an overview of all transactions within the group through the main account of pool 
manager. First of all, company reduces its liquidity costs and financial costs and thereby uses the 
cash more productively. In the view of risk, it is necessary to recognize the fact that certain types of 
cash pooling may not be permitted in some countries. Thus, companies with international operation 
consisting of parental company in one country and its subsidiaries in other countries have to verify 
prior the implementation of cash pooling that it is not prohibited in certain country. This condition 
can cause complications in the process of implementation ant the company will be forced to work 
without cash pooling. 

Table 2 
SWOT analysis of cash pooling from the perspective of business sector 

Strengths Weaknesses 
 reduces the cost of liquid assets 
 more efficient use of cash 
 interest savings 

 stronger bonds with the bank 
 in the case of certain tax legislation is the 

implementation of cash pooling administratively 
burdening 

Opportunities Threats 
 possibility to use the acquired available financial 

resources 
 better control of internal and intra- holding cash flows 

 possible limitations of control over financial flows 
 possible supply of disadvantageous bank products 

Source: Author 
When considering the weaknesses we need to clarify the fact that if the company has 

international presence and connected companies are located in several countries, it runs a risk of 
spending more time and energy to the implementation of cash pooling. Tax and legislative 
regulations may vary in different countries, which can ultimately cause higher administrative 
burden. Threat to the enterprise in the implementation of cash pooling is the disloyalty of some 
banks that do not properly evaluate the client's current situation and can offer him a 
disadvantageous product beyond the client's expectations. 

3. THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF CASH POOLING IN 
ENTERPRISES 

Table 3 
Steps of cash pooling implementation 

Implementation steps Activities 

1 Evaluation of current status 
information analysis for the whole group - the structure of bank relationships, 
cost-benefit analysis 

2 Analysis of internal factors capital increase, dividend distribution, internal loans, current payment terms 

3 Analysis of external factors 
review of tax and legal aspects, periodic reports, capital controls at the national 
level, the choice of banks 

4 
Analysis of documentation and 
contracts 

cash pooling agreement, the intragroup financing (lending) agreement, fixing 
interest rates and limits 

5 
Implementation of cash 
pooling into operation  

Daily coordinated involvement to the current cash management structures, 
engaging in in-house (intragroup, internal) banks 

Source: [6] 
The implementation of cash pooling itself and adjustment to the conditions of a particular 

company can be considered as complex. It may take from few months to several years, given the 
complexity cash pooling structure. Companies must reassess certain internal and external factors 
during the implementation:  

 Internal factors: the company's strategy, national/international organizational structure of 
the company, the internal politics of capital, dividend policy, internal loans; 
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 External factors: legal and tax requirements and regulations, banking services, costs, 
exchange rate risks, currency risks. 

4. TYPES OF CASH POOLING 
Cash pooling can be divided according to several criteria and the options of banks. In terms 

of technical performance, there are two basic types of cash pooling: 
 physical pooling (also called cash concentration), 
 notional pooling. 

According to fact whether the accounts are in one or more countries, there are: 
 domestic pooling, 
 cross-border pooling. 

In terms of balancing the account equation in one or more currencies, there are: 
 single-currency pooling, 
 multi-currency pooling. 

 
 

Figure 1. Overview of the main cash pooling structures 
Source: [1] 
Cash pooling is largely influenced by changing legislation of countries which resulting in its 

constantly developing modifications. In the Slovak Republic the cash pooling is not a standardized 
bank product, but rather is “tailored” to client's needs. Realization of cash pooling can be divided 
into two basic versions: 

 Physical pooling (cash concentration), 
 Notional pooling. 

Table 4 
Comparison of notional and physical TBA cash pooling 

 Notional cash pooling Physical cash pooling 

Classification of 
activities  

Pooling of resources Provision of a loan 

Transfer of funds  No physical transfer of funds, credit and debit 
balances are accounted fictionally 

Physical transfer of funds to the main 
cash pooling account. 

Country of origin of 
linked account 

The legislation limits the possibility of 
guarantees for crisis 

More liberal legislation 

Documentation  Complex documentation, the subject of 
protracted negotiations is agreement on cross-
guarantees 

Standard: Agreement on cash pooling 

Administrative burden Fictional transfers – only the accounting of 
interest paid/received based on the bank 
statement 

Physical transfers – daily accounting of 
receivables and liabilities 

Source: [2] 
5. CONCLUSION 
In today's highly competitive and constantly evolving environment it is essential to seek new 

ways of achieving savings and finding ways to optimize processes. For each enterprise it is 
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necessary to have funds which tries to use as efficiently as possible. One of the specific tools, which 
can be used to effectively manage the available resources in the company is the cash management. 
In the economic environment of company it is quite difficult to determine a reasonable rate of cash, 
because available cash, which is not used efficiently, does not bring any added value. The company 
waives the possibility of investing in other forms of assets and thereby also waives the possibility of 
higher returns. For this reason, the management of liquidity uses cash pooling, where the main 
benefit is the interest optimization. 
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PUBLIC DEBT AND ITS DETERMINANTS 
 

In this paper there will be discussed general concepts of Public Debt. The primary objective of this material  
has to do with determining the factors that influence the formation and change of public debt and its GDP level. This 
target will be realized step by step starting from the confirmation of the hypothesis that: the budget deficits are not the 
only contributors to the formation and change of the public debt but there are other factors as well. This substantiation 
will be realized by relying on the indicator . To proceed further with the definition of other factors that affect it, we 

will depend upon the DSA model, by making the concrete application of the model. It will proceed with DSF in order to 
assess the sustainability’s situation of public debt. Another issue that will be verified in this material is the bond that 
exists between the debt service and two indicators of budget: income tax and primary expenditure. In this issue we will 
rely also on the establishment and of substantiation of the two main hypotheses. A special issue will be dedicated to the 
situation of the public debt in Albania, the comparison with the region and the actual conditions of the economy cannot 
be left without defining possible links and impacts of the economic crisis in the public debt. We will do the analysis for 
Albania even for this issue.  

Key words: public debt, GDP, expenditure, DSA model, economic crisis 
 

I-THEORETICAL TREATMENT 
Public debt includes the amount of state loans and matured and unpaid interests until the 

moment of their calculation. Taking debts by the state is dictated by the needs of providing income 
sources to cover the budget deficit. Public debt increases every year when the annual public deficit 
is financed exclusively by the new loans. Besides the central state loans, the loans received by 



 173

organizations that are subordinate to the central state institutions and local government are added in 
the public debt as well. When taken debts are being used productively for the economic 
development of the country, then they may be beneficial. Otherwise they become a heavy burden 
for the future generations of the country, which will have to face their repayment. Public debt is 
divided into internal debt (taken from economic agents residents of the country) and external debt 
(received from other countries or international and financial institutions and organizations). From 
the perspective of the repayment term, the public debt can be short-, medium- and long-term. Public 
debt is most often measured as a percentage of GDP. This indicator is economically more 
convenient than the value of the public debt itself. In fact, the capacity of a state to reimburse its 
debt is in function of the resources that it can mobilize for this purpose. Resources are a function of 
the size of GDP because a tax measure is in direct proportion to the country's economic activity. So, 
the weight of public debt is in function of the country's GDP - the richer a country is, the more you 
can borrow. 

II- THE DEBT SERVICE: 
Debt service means payments of received debt (according to the signing agreement) where 

are included the repayment of interests and principal. Debt service consists of a supplement 
(expenditure) and as such it must be funded. The state budget consists of two main parts - incomes 
and - costs. The subject of this issue is the relationship that exists between debt service and these 
two indicators, public expenditure and income taxes. There are two ways to cope with (insuring 
funds, not through the new borrowing) an expense, which are: 

1- Increasing revenues 
Revenues consist of: aid, income taxes and non-tax revenues. The subject of our treatment 

are tax incomes including incomes from: Taxes and Customs (Value-added tax, Income Tax, 
Excise, Personal Income Tax, National Tax and others, Custom duties), Incomes from the Local 
Government (tax on wealth (buildings), small business tax, local taxes), Incomes from special funds 
(social security, health insurance). 

Expenditures consist of: current expenses and capital expenses. The subject of our treatment 
is the expenditure on goods and services, which are calculated as the total costs reduced with the 
expenditures for the public debt service.  

In this issue we will discuss the connection debt service- taxes and debt service - 
expenditure on goods and services. 

Let’s raise two hypotheses: Increased liability for debt service: 
H1: higher tax liabilities (for population). 
H2: lower primary expenditures. 
2- DEBT SERVICE AND INCOME TAXES 
H1: What we want to prove is that there is a fair connection between liabilities for debt 

service and the average tax level. We will do this by expressing taxes as a function of: the liabilities 
for debt service/ GDP, the level of public debt/ GDP, economic growth, unemployment level and 
inflation norms. So we will verify that: the difference in the level of liabilities for debt service is 
positively correlated with the change in the average tax level. 

The remaining gross debt to GDP is included in order to control the efforts made to stabilize 
the budget. Tax report should be a positive function of the late deficit (t-1), let’s take the connection 
with the late deficit assuming that the government needs time to take measures in order to stabilize 
public debt. The change in the unemployment norm is included in the calculations because some of 
the taxes taken in consideration (TAP, social/ health insurance) have a direct link with 
unemployment. Since the increase of unemployment reduces the aforementioned rumors about tax 
revenues, it is expected to have an inverse connection between the change in the unemployment rate 
and the change in the norm of tax incomes. We cannot determine beforehand the effect that the real 
growth norm will have although at first sight it seems that there will be an inverse link because the 
incomes have been formulated in relation to GDP. The same thing can be said about the effect that 
the change in the inflation norm will have, we cannot clearly define its connection with the change 
in the level of tax revenues, at first sight it looks like it needs to have a positive relationship, as the 
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inflation’s increase will lead to increased revenues.  

 
In order to prove the hypothesis being raised we need to examine the data for the Republic 

of Albania during the period 2003-2012, using the econometric program Gretl and OLS model 
(ordinary last squares) we get the following results: 

Model 1: OLS, using observations 2003-2012 (T = 10) 
Dependent variable: d_fiscal revenues 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value 
const -1.16259 0.547535 -2.1233 0.10096 
d_public debt -0.051221 0.0629339 -0.8139 0.46138 
d_liabilities for debt 0.23241 0.552646 0.4205 0.69570 
d_unemployement -0.259455 0.387775 -0.6691 0.54008 
d_inflation 0.0323293 0.159826 0.2023 0.84957 
g 0.268081 0.121058 2.2145 0.09117 

 
As it was also expected the link between changes in the unemployment norm and the change 

in tax revenues as a ratio of 1% increase in liabilities for debt service in the year (t-1) causes a rise 
by 0.23% in tax revenues. So the government responds to the increase of liabilities for debt service 
with 1 lek in year 1 (t-1) by increasing taxes to the population on average by 0.23%, We say 
averagely since there are tax liabilities’ categories which are not subject to frequent changes, so the 
increase is really thought to occur in certain categories of taxes. 

It was expected a fair connection between the change in the stock of public debt and the 
change in tax revenues, but it does not result so. This is because the debt has continued to rise and 
there was no increase of taxes to prevent further growth of debt.  

GDP is negative. The results conclude that the increase by 1% of the unemployment norms 
reduces by 0.26% tax revenues. This result is even logical; with the rise of unemployment less 
people pay tax liabilities as TAP, social / health insurances. A fair link is resulted between inflation 
and tax revenues, it is logical because the increase of inflation must be followed with rising salaries, 
and increasing business profits (due to rising prices in terms of protecting margin profit and 
salaries’ indexing) and consequently we have also increased tax liabilities. 

We emphasize that H1 is proved: Increased liability for debt service => higher tax liabilities 
DEBT SERVICE AND PRIMARY EXPENDITURE 
H2: What we want to prove is that there is an inverse relationship between liabilities for debt 

service and expenditures on goods and services. Thus increasing liabilities for debt service in the 
period (t-1) causes a reduction of costs for goods and services in the period (t). We shall verify that: 
the difference in the level of liabilities for debt service is negatively correlated with the change in 
the level of expenditures on goods and expenses. 

We will express the change in expenditures on goods and services as a function of the 
change of: expenditure for debt service, stock of public debt, GDP, unemployment level, inflation 
level. 

The relationship between expenditures on goods and services (total costs - costs for debt 
service) and the stock of public debt is expected to be disproportionate, thus the delaying growth (t-
1) in the change of the public debt is expected to cause a decline in the change of expenditures on 
goods and services. Since in the year (t-1) it is recorded an increase in the stock of public debt we 
expect the government to take measures for controlling the stock of public debt by cutting expenses.  

Among the changes in the expenditures on goods and services and unemployment we expect 
a fair link, with the rise of unemployment expenses on social assistance and other forms of 
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unemployment’s payment increase that are part of the expenditures on goods and services. It cannot 
be clearly defined the link between the GDP growth and changes in the level of public expenditures. 
Expenditures are expressed in relation to GDP and since here we can think that will have an inverse 
link, but on the other hand the costs tend to rise in periods of economic growth. The relation 
inflation-public expenditures also cannot be defined beforehand. Inflation is a general increase in 
the level of prices, and if we start from the fact that the government provides the same benefits and 
services regardless of the rise of the price we can conclude the existence of a fair relation between 
these two indicators, but considering that keeping inflation under control is very important we can 
expect a reduction in the change of public expenditures of periods with higher inflation in order to 
prevent further growth of inflation. 
 

 

In order to prove the hypothesis being raised we need to examine the data for the Republic 
of Albania during the period 2003-2012, using the econometric program Gretl and OLS model 
(ordinary last squares) we get the following results: 
 

Model 1: OLS, using observations 2003-2012 (T = 10) 
Dependent variable: d_expenditure 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value 
const -1.76262 0.890113 -1.9802 0.11877 
d_public debt -0.495166 0.10231 -4.8399 0.00840 
d_liabilities for debt -1.30179 0.898422 -1.4490 0.22093 
d_unemployment 1.46463 0.630397 2.3233 0.08084 
d_inflation -0.292005 0.259825 -1.1239 0.32396 
g 0.371228 0.196801 1.8863 0.13231 

 

H2 is verified, by the results we see that an inverse connection exists between the change of 
the expenditures’ level on goods and services and a delayed change of the liabilities’ level for debt 
service. Thus we verify that the greatest liabilities on the debt service in the year (t-1) cause good 
expenses and fewer services in the year (t). 1% increase in the expenditures on the debt service / 
GDP in the year (t-1) causes 1.3% decrease in the level of expenditures on goods and services / 
GDP. 

Also expectations for an inverse connection between the changes in the level of expenditure 
as a ratio of GDP and the change in the stock of public debt as a ratio of GDP are confirmed. As it 
was expected the rise of unemployment causes an increase in the level of expenditures on goods and 
services. It is presented an inverse link between the change of the inflation rate and the change in 
the public expenditures on goods and services. This can make us think that goods and services that 
the state provides society with are not constant in terms of quantity, not every year we take the same 
amount of goods and services. The relation between the change in the level of public expenditures 
and economic growth is presented as fair. The economic growth is associated with increasing public 
expenditures. 

The data used to verify the two hypotheses appears in the statistical appendices. 
 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS  
The weight of public debt is in function of the country's GDP - the richer a country is, the 

more you can borrow. Quite large primary surpluses are necessary to stabilize or reduce the debt’s 
ratio to GDP. 

The countries with the highest debt should reach higher levels of primary surpluses than 
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countries with lower debt levels, in order to maintain the stability of public debt or to reduce it. 
In terms of public debt problems, increasing interest rates, and the lack of liquidity are 

encountered, even impossible, for the public debt service. 
The failure of a country in the payments of the liabilities related to public debt makes it 

ungrounded, affects public debt’s stability in that country, the instability in public debt affects the 
financial stability of a country. 

 When taken debts are used productively for the economic development of the country, thus 
they may be beneficial. 

The situation of a country's public debt is defined by the solvency and liquidity. 
The change in the level of liabilities for the debt service is positively associated with the 

change in the average tax level. 
 The change in the level of liabilities for the debt service is negatively associated with the 

change in the level of primary expenditure. 
The economic crisis contributes in: the increase of primary deficits, rise of interest rates, the 

pace’s decrease of the economic growth (even in economic recession), changes that cause the 
increase of the public debt’s ratio. 

STATISTICAL APPENDICES 
Debt service, taxes and public spending  
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2001     4.2  58.5       

2002 20.7  26.5  4.4 0.2 62.8  4.2 6.1  15.8  

2003 20.9 0.2 24.3 -2.2 4.6 0.2 58.8 4.3 5.8 2.9 -3.2 15.0 -0.8 

2004 22.1 1.2 25.4 1.1 4.2 -0.4 56.5 -4.0 5.7 2.0 -0.9 14.4 -0.6 

2005 22.6 0.5 25.9 0.5 3.6 -0.6 57.4 -2.3 5.7 2.3 0.3 14.1 -0.3 

2006 23.3 0.7 26.0 0.1 3.4 -0.2 56.1 0.9 5.4 2.2 -0.1 13.8 -0.3 

2007 23.6 0.3 26.5 0.5 3.1 -0.3 53.4 -1.3 5.9 2.2 0.0 13.2 -0.6 

2008 24.3 0.7 29.0 2.5 3.3 0.2 54.7 -2.7 7.5 2.8 0.6 12.5 -0.7 

2009 23.6 -0.7 29.5 0.5 3.7 0.4 59.5 1.3 3.3 2.3 -0.5 13.6 1.1 

2010 23.6 0.0 25.7 -3.8 3.9 0.2 58.5 4.8 4.1 3.0 0.7 13.5 -0.1 

2011 23.4 -0.2 25.2 -0.5 3.8 -0.1 59.5 -1.0 3.0 3.0 0.0 13.3 -0.2 

2012 22.3 -1.1 24.1 -1.1    1.0 1.5 2.4 -0.6 13.3 0.0 

 

Albania; During the last years it is noticed the same growing trend of public debt because of 
the economic crisis as well. 

 In relation to the countries of the region we are the country with the highest level of public 
debt (not including Greece which is undergoing a debt crisis) 

 In order to maintain or reduce the level of public debt, there are necessary considerable 
primary surpluses which can be achieved by increasing tax revenues (as a result of the minimization 
of tax evasion). 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КООПЕРАТИВНИХ 
БАНКІВ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
In this article the experience of European countries is discussed where the cooperative banks have been 

successfully functioning for a long time with the aim of its being applied in Ukraine. Particularly, the cooperative 
systems of Germany, Italy and Netherlands are analyzed. 

Keywords: Cooperative bank, agricultural sector, liquidity 
 

У статті розглянуто досвід європейський країн, у яких тривалий час успішно функціонують 
кооперативні банки, з метою його впровадження в Україні. Зокрема, проаналізовано кооперативні системи 
Німеччини, Італії та Нідерландів.  

Ключові слова: Кооперативний банк, агропромисловий комплекс, ліквідність 
 

Постановка проблеми. Банківську систему України не є цілком сформовано, 
оскільки у її складі немає кооперативних банків. Основною причиною відсутності банків 
такої організаційно-правової форми є нерозуміння їхньої ролі і важливості у розвитку АПК. 
Досвід зарубіжних країн показує ефективність їхнього функціонування не лише у 
сприятливих, а й у кризових умовах. Тому вкрай важливо дослідити специфіку діяльності 
кооперативних банків розвинених країн Європи, щоб у повній мірі скористатись таким 
досвідом, акцентуючи увагу на перевагах і мати змогу уникнути помилок. Таким чином, це 
дозволить сформувати ефективну модель для розвитку вітчизняних кооперативних банків. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Дослідженням особливостей діяльності 
кооперативних банків присвячені праці таких науковців, як: Стойка В.С., Стойко О.Я., Гула 
А.С., Вовчак О.Д., Самура Ю.О., Чікіта І.Б., Бучко І.Є. та ін. Вони розглядають досвід 
зарубіжних країн, однак мало уваги акцентують на можливостях функціонування таких 
банків в Україні. 

Враховуючи складну фінансово-економічну ситуацію у країні, вважаємо, що зараз 
актуальним є питання щодо стимулювання створення в Україні саме системи кооперативних 
банків. У розвинутих країнах світу фінансуванням аграрного сектору займаються 
кооперативні банки, що сприяє активному розвитку цієї галузі. На даний час в Україні за 
умов відсутності таких банків обслуговування сільськогосподарських виробників 
здійснюють комерційні банки, проте може виникнути ситуація, при якій комерційні банки не 
зможуть надати кредит таким підприємствам через низьку рентабельність їхньої діяльності, 

http://www.ecb.int/�
http://www.nber.org/papers/w15795�
http://www.imf.org/external/np/sta/bop/pdf/chap8.pdf�
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відсутність достатнього забезпечення чи гарантій своєчасності повернення. У свою чергу 
такі сільгоспвиробники не спроможні взяти кредит у банку через високі процентні ставки, 
що створює замкнуте коло фінансових проблем аграрної галузі. Тому ефективним на даний 
момент має стати створення кооперативних банків, основне призначення яких забезпечувати 
обслуговування сільгоспвиробників.  

Метою даної статті є вивчення особливостей діяльності кооперативних банків 
розвинутих країн та можливості практичної імплементації їхнього позитивного досвіду в 
Україні.   

Виклад основного матеріалу. Кооперативний банк – це банк, створений суб'єктами 
господарювання, а також іншими особами за принципом територіальності на засадах 
добровільного членства та об'єднання пайових внесків для спільної грошово-кредитної 
діяльності. Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» можуть 
створюватися місцеві та центральний кооперативні банки [1]. Отже, законом передбачено 
можливість функціонування системи кооперативних банків, але в Україні немає банків такої 
організаційно-правової форми.  

Прообразом сучасних кооперативних банків були кооперативні союзи Німеччини у 
середині ХІХ ст. Ідея допомоги шляхом взаємодопомоги виникла паралельно у містах, де 
свої ресурси і зусилля об’єднували ремісники (у промисловості) на ідеях Шульце-Деліча, а 
також у селах, де таку допомогу потребували фермери на принципах Райффайзена (у 
сільському господарстві). Так виникли Народні банки (Фольксбанки) та Райффайзенбанки.  

Кооперативні банки надалі успішно розвивались і процвітали, розширюючи свою 
мережу. Головною причиною цього було дотримання базових принципів кооперації: 
пріоритетність надання якісних послуг своїм членам над отриманням максимальних 
прибутків; клієнтами банку є його власники; кожен учасник незалежно від внесеного паю 
має право лише 1 голосу (це забезпечує демократичність голосування); а також філософські 
засади їх функціонування: взаємодопомога, довіра, співпраця та почуття спільноти. 

Основними відмінностями між цими двома моделями можна вважати: 
1. Порядок формування статутного капіталу. Народні банки могли формувати статутний 

фонд лише за рахунок внесків своїх членів, натомість Райффайзенбанки передбачали, 
що держава вносить свою частку у вигляді цільової позики під солідарну 
відповідальність учасників. 

2. Відповідальність. Народні банки передбачали необмежену відповідальність за 
зобов’язаннями кооперативу, а Райффайзенбанки – спільну відповідальність учасників. 

3. Кредитна діяльність. Фольксбанки могли застосовувати залучені кошти на надання 
кредитів для задоволення потреб своїх членів і інших приватних осіб як у виробничих, 
так і споживчих цілях, при чому, переважали саме короткострокові кредити; а 
Райффайзенбанки – лише на виробничі потреби на триваліший термін тільки для 
членів. 

4. Спостережна рада у Народних банках отримувала винагороду за свою роботу, а у 
Райффайзенбанках працювала на громадських засадах. 
Статутний капітал кооперативного банку спочатку є незначним, потім при вступі 

нових членів розширюється, тобто на початку діяльності цей банк є дрібним. Для того, щоб 
могти конкурувати з комерційними банками, капітал яких є потужнішим, кооперативні банки 
почали зливатися, внаслідок чого їхня кількість зменшилась, але вони стали міцнішими за 
рахунок більшого рівня капіталізації. У 1972 році Райффайзенбанки та Народні банки 
(Фольксбанки) об’єднались.  

Сьогодні у Німеччині систему кооперативних банків формують Volksbanken and 
Raiffeisenbanken, Sparda-Banken (ощадні банки) та два центральних кооперативних банки 
(DZ-Bank – національний, WGZ-Bank – регіональний). Місцеві кооперативні банки мають 
розгалужену мережу відокремлених підрозділів (понад 13 500 філій, це – найщільніша 
банківська мережа в Європі) [5]. 
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Кооперативні банки крім традиційних банківських операцій надають своїм клієнтам й 
інші послуги, зокрема сервісні й товарні (консультування, посередництво, допомога в 
управлінні сімейним бюджетом; купівля та продаж на аукціонах, зберігання й управління 
цінними паперами й іншими цінностями; посередництво або продаж контрактів по 
заощадженнях на будівництво тощо; колективна закупівля необхідних для членів товарів; 
колективний продаж сільгосппродуктів; постачання товарів членам кооперативу). Німецьке 
законодавство дозволяє кооперативам проводити ділові операції в тому числі й з особами, 
котрі не є їхніми членами. Членами кооперативу можуть бути фізичні та юридичні особи. 
Кооперативні банки Німеччини здійснюють активну благодійну діяльність. У середньому 
кожен банк витрачає близько 5 % від прибутку на благодійну діяльність, підтримку культури 
та спорту. Місцеві кооперативні банки разом з центральним і регіональним банком займають 
близько 23 % від усього банківського сектору в Німеччині та є найбільшою консолідованою 
банківською групою. Незважаючи на світову фінансову кризу німецькі кооперативні банки 
демонструють позитивну динаміку розвитку. Наприклад, під час кризи жодний 
кооперативний банк не звернувся до уряду з проханням про фінансову допомогу й жодний 
банк не зазнав банкрутства [5]. 

За даними дослідження рейтингової компанії Standard & Poor's [12] німецькі 
кооперативні банки характеризуються по-перше, вищим рівнем капіталізації; по-друге, 
стабільною ресурсною базою, а також запасом ліквідності за рахунок місцевих 
кооперативних банків; по-третє, займають друге місце на ринку роздрібних банківських 
послуг. У цілому кооперативні банки мають кредитний рейтинг АА-. На кінець 2014 року 
банківська система Німеччини налічує 1100 місцевих кооперативних банків, які 
обслуговують більше 30 млн. клієнтів. Сукупні активи більш ніж € 1 трлн.  

Італійський кооперативний банківський сектор складається з двох груп: Banche 
Popolari (BPs) та Banche di Credito Cooperativo (BCCs). Кооперативна система є трирівневою, 
яка включає місцеві, регіональні та центральний кооперативні банки. При цьому, 
найважливішим є нижній рівень, тобто місцеві кооперативні банки. Регіональний рівень 
представлений місцевими асоціаціями, основними функціями яких є представницькі та 
координуючі. Далі вони об’єднуються в Асоціацію італійських кредитних кооперативних 
банків – Federcasse. Federcasse розробляє загальну стратегію і напрями діяльності всієї 
системи, захищає інтереси кооперативної системи, проте не виконує жодних банківських 
операцій.  

Станом на 2014 рік в Італії налічувалось 664 комерційних та 376 кооперативних 
банків. При цьому, кількість філій комерційних банків – 30 740, а кооперативних – 4 432. 
Норматив достатності капіталу у цілому по банківській системі 12,1%, у кооперативних 
банків – 16,1%. Рентабельність капіталу (ROE) становить – (мінус) 0,1% та 1,4% відповідно 
по банківській системі та у кооперативних банках. Це є свідченням того, що кооперативні 
банки працюють успішно, є більш стійкими та мають достатній обсяг капіталу.  

Кооперативна банківська система Нідерландів є дворівневою і представлена 
Rabobank. Rabobank є одним з тридцяти найбільших банків світу, крупний ощадний та 
іпотечний банк, займає лідируючі позиції у фінансуванні сільського господарства, а також 
має один з найвищих рейтингів у світі серед крупних приватних банків.  

В основі кооперативної банківської групи є місцеві автономні кооперативні банки, які 
є власниками національного кооперативного Rabobank, банк Rabobank-International 
(банківські послуги корпоративному та приватному сектору, інвестиційні послуги) та низка 
спеціалізованих установ [3]. 

Національний Rabobank надає консультативну підтримку місцевим Rabobank, 
допомагає регулювати ліквідність, та розміщувати тимчасово вільні кошти, здійснює нагляд 
за платоспроможністю. Місцеві Рабобанки є незалежними кооперативними банками, метою 
яких є забезпечення надання фінансових послуг підприємствам та населенню на місцевому 
рівні [3].  



 180

Станом на кінець 2014 р. тут функціонує 113 місцевих кооперативних банків з 547 
відділеннями і 440 закордонних офісів, а кількість працівників – 48 254 осіб. Частка наданих 
іпотечних кредитів становить 22%, заощаджень – 36%. Кількість малих і середніх 
підприємств, які обслуговуються у кооперативних банках – 39%, основна галузь, з якою 
працюють кооперативні банки – сільське і садове господарство [14]. Місцеві кооперативні 
банки налічують близько 2,0 млн. членів та 8,8 млн. клієнтів. Загальна кількість населення 
складає 16,8 млн.  

Дотримання кооперативної структури та принципів діяльності дозволили 
кооперативній системі Rabobank досягнути вражаючих показників надійності [3], про що 
свідчать рейтинги міжнародних рейтингових агенств: 
 Standard & Poor's – А+, 
 Moody’s – Aа2, 
 Fitch – АА-, 
 DBRS – АА. 

Наступні показники демонструють ефективність діяльності кооперативних банків 
Нідерландів: рентабельність капіталу першого рівня становить 5,2%, коефіцієнт достатності 
капіталу першого рівня 13,6%. За 2014 р. банк отримав чистий прибуток у розмірі 1842 млн. 
євро. Загальний обсяг активів 681 086 млн. євро, обсяг наданих кредитів 462 447 млн. євро. 
Власний капітал 38 871 млн. євро. Нерозподілений прибуток 25 367 млн. євро. 
Співвідношення кредитів до депозитів становить 1,33. Коефіцієнт короткострокової 
ліквідності (LCR) 144%, коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR)24 115% [14].  

У структурі економіки України важлива роль належить сільському господарству, 
оскільки тут виробляється близько 8% ВВП та працює 5,5% усіх зайнятих, 9-11% доходів 
надходить у державний бюджет, а також експорт сільськогосподарської продукції зростає з 
кожним роком і займає друге місце серед галузей національної економіки.  

Крім того, у сьогоднішніх кризових економічних умовах саме аграрний сектор 
демонструє позитивну тенденцію25 і є перспективною галуззю, що може забезпечити 
зростання української економіки. Підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом 
відкриває нові можливості перед українським АПК, для реалізації яких необхідними є 
додаткові інвестиції. Зовнішнє вкладення коштів стримується військовим конфліктом, 
корупцією, значною зарегульованістю ведення бізнесу. Тому фінансування аграрного 
сектору здійснюють банки, проте не у достатніх обсягах. Проблемним аспектом залишається 
питання кредитування сільськогосподарських товаровиробників комерційними банками 
через таке: залежність від природніх умов, сезонність і низька рентабельність продукції.  

Таким чином, є потреба і створюються передумови для розвитку системи 
кооперативних банків, які є підґрунтям для успішного функціонування малих і середніх 
підприємств, які у свою чергу є рушійною силою конкуренції.  

Кооперативним банкам характерні такі особливості: 
1. Вони створюються на принципах фінансової кооперації не для отримання прибутку, а з 

метою взаємодопомоги своїм членам. Крім того, кооперативним банкам дозволено 
надавати банківські послуги не тільки власникам, а й іншим фізичним та юридичним 
особам. Це вже дає змогу отримувати доходи, які першочергово йдуть на формування 
резервів, що робить їх стійкішим до економічних потрясінь. 

2. Клієнтами банку є його власники (учасники). 

                                                 
24 Liquidity Coverage Ratio (LCR) та Net Stable Fundating Ratio (NSFR) – це показники ліквідності, 

розраховані за Базелем ІІІ. Порядок розрахунку має свої особливості, але загалом схожий до нормативів Н5 
та Н6. Нормативне значення для обох має становити не менше 100%. 

25 За даними джерела [15] ріст сільського господарства, виробництва українського продовольства 
становив 5% за 2014 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року. Обсяг промислового виробництва 
демонструє значне скорочення. 
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3. Управління банком передбачає, що кожен учасник має право 1 голосу незалежно від 
внесеного паю. Такий фактор виключає можливість тиску при прийнятті рішень, а 
також такого небажаного явища, як рейдерство. 

4. Мають статус неприбуткової організації. 
Система кооперативних банків будується за принципом «знизу вверх» (у комерційних 

банків навпаки, тобто «зверху вниз» – банк – філія – відділення) – спочатку йдуть місцеві 
банки, далі регіональні, завершує логічну побудову центральний кооперативний банк. 
Головною ланкою є місцеві банки, які представляють пайовиків, а регіональні та 
центральний виникли як допоміжні структури, виконуючи функції координації їхньої 
діяльності, централізації і розподілу фінансових ресурсів.  

Кооперативні банки в Україні мають заповнити той сегмент ринку, який не 
обслуговують комерційні банки. Перш за все, це фермери, які займаються тваринництвом, 
рослинництвом, вирощуванням овочів, малі та середні підприємства у селах і невеликих 
містах. Крім того, перспективними галузями є переробна промисловість, торгівля і туризм.  

Характерною ознакою кооперативних банків є їхнє функціонування у невеликих 
містах та селах, що сприятиме більшому проникненню банківських установ, а також 
фінансовому обслуговуванню сільських жителів.  

Держава щороку надає кошти з державного бюджету для аграрної галузі у вигляді 
відшкодування комерційним банкам кредитів для сільськогосподарських товаровиробників 
за нижчими процентними ставками. Доцільніше було б спрямувати такі ресурси на 
формування статного капіталу кооперативного банку.  

Багато кооперативних банків Європи почали поступово відходити від класичних 
кооперативних принципів у бік комерціалізації. Основною причиною цього стала 
конкуренція з потужними комерційними банками, капітал яких є порівняно більшим. Що 
стосується України, то спочатку при їх створенні потрібно дотримуватись базових ідей 
кооперації, а потім під впливом різних фінансово-економічних умов видозмінюватись.  

В Україні доцільно сформувати трирівневу систему, першу ланку складали б місцеві 
кооперативні банки. Для їх створення необхідною є державна підтримка, оскільки вимоги 
НБУ у розмірі 500 млн. грн. сільськогосподарські товаровиробники не у змозі виконати. 
Формування статутного капіталу можна забезпечити таким чином: 
 Держава вносить 70% статутного капіталу у вигляді цільової позики під солідарну 

відповідальність її членів (за прикладом Італії). Такий кредит надається на термін 5-10 
років, після чого ці кошти учасники повертають державі.  

 Зменшити вимоги до статутного капіталу з 500 млн. грн. до 120 млн. грн. (така вимога 
діяла раніше). Відповідно до розробленого плану капіталізації через певний період 
часу, коли такий банк успішно функціонуватиме, статутний капітал поступово 
збільшуватиметься. 

 Оскільки банк працює як неприбуткова організація, то потрібно його звільнити від 
оподаткування.  
Таким чином, створення системи кооперативних банків дасть змогу раціональніше 

фінансувати агропромисловий комплекс і своєчасно реагувати на його потреби завдяки 
концентрації фінансових ресурсів сільського населення і товаровиробників; коштів, які 
щорічно виділяються з державного бюджету для підтримки сільського господарства.  

Висновок. Досвід зарубіжних країн показує необхідність і важливість 
функціонування поряд з комерційними кооперативних банків, важливим завданням яких має 
стати раціональне фінансування аграрного сектору, що включатиме: фінансово-кредитне 
забезпечення інвестиційних проектів спрямованих на розвиток регіонів; обслуговування 
населення сільських регіонів; малих і середніх підприємств, які знаходяться на цих 
територіях та зайнятих у сільському господарстві чи іншій сфері.  
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В статье обоснована необходимость раскрытия в открытом доступе финансовой информации 
эмитентами украинских акций. Проведен сравнительный анализ зарубежных  финансовых порталов 
открытого доступа и украинских финансовых сайтов, которые содержат информацию об эмитентах акций. 
Предложена система рыночных финансовых показателей и показателей финансовой отчетности для 
публикации украинскими фондовыми биржами. 
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Развитие и усовершенствование методических подходов к оценке рыночной 
стоимости компании и управлению ее финансами на основании концепции ориентации на 
рыночную стоимость требует внесения определенных корректировок в оценку финансового 
состояния и финансовых результатов публичных компаний, которые имеют намерение 
торговать или уже торгуют своими ценными бумагами на фондовых площадках.  

Одним из наиболее удобных и распространенных методов оценки финансового 
состояния компании остается коэффициентных метод. Этот метод является одним из 
главных составляющих финансового анализа, его можно назвать начальным этапом 
обработки информации об объекте оценки. Удобство его применения обусловлено, главным 
образом, простотой использования, наличием необходимой исходной информации и 
информативностью получаемых в результате значений коэффициентов.  

Широко популярная в крупнейших компаниях мира система сбалансированных 
показателей (BSC) подтверждает актуальность коэффициентного метода, который при 
умелом сочетании с соответствующими инструментами менеджмента превратился в 
эффективную концепцию индикаторов стратегического управления компанией с 
возможностью адаптации в любой отрасли и сфере деятельности [1, с.12]. Хорошо известные 
нам коэффициенты экономического и финансового анализа трансформировали свое название 
в английскую аббревиатуру KPI (key perfomance indicators) и широко и повсеместно 
используются для оценки как финансово-экономического состояния, так и бизнес-процессов 
на предприятии. 

Одним из ключевых лозунгов экономических реформ в Украине является открытость, 
доступность и прозрачность экономической информации. Это касается и отчетных данных 
предприятий-эмитентов ценных бумаг. Ориентация украинских компаний на 
евроинтеграционные процессы, перспективы выхода на зарубежные рынки капитала и 
возобновления притока иностранных инвестиций в  – все это повышает необходимость 
использования в оценке деятельности предприятия рыночных показателей, которые бы не 
только отражали внутрихозяйственные процессы, но и показывали восприятие данной 
компании рынком.  

Следует отметить, что фондовые рынки развитых стран кроме периодической годовой 
финансовой отчетности публикуют множество ключевых финансовых показателей, 
отражающих финансовое состояние предприятия и позволяющих потенциальному инвестору 
сделать более точные выводы о текущих делах и перспективах потенциального или 
реального  объекта инвестиций. 

Сравнительный анализ информации об эмитентах, которая публикуется на 
зарубежных открытых фондовых площадках и на украинских ресурсах свидетельствует о 
существенном отставании в информационной наполненности украинских ресурсов. Кроме 
того, следует отметить и нехватку финансовой информации на ресурсах зарубежных 
фондовых площадок о ведущих украинских компаниях, которые торгуют там своими 
ценными бумагами. 

В таблице 1 приведены данные по сравнению информации об эмитентах акций, 
предоставляемой фондовыми торговыми площадками и финансовыми информационными 
ресурсами за рубежом и в Украине. Для сравнения был выбран наиболее информативный 
открытый американский информационный ресурс – Yahoo Finance, а также сайты фондовых 
бирж США, Великобритании и России [2; 3; 4; 5].  

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод о том, что открытая финансовая 
информация об эмитентах в Украине является крайне скудной, разбросанной по нескольким 
информационным ресурсам, данные о ключевых финансовых индикаторах фактически 
отсутствуют. Для получения данных о финансовой отчетности компании необходимо 
обращаться либо к сайту компании, либо к официальному ресурсу НКЦПФР, тогда как 
зарубежные сайты, рассмотренные в таблице 1, предоставляют эти данные прямо у себя на 
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портале. Кроме того, сравнительный анализ акций также очень ограниченный по сравнению 
с зарубежными торговыми площадками, а информация по оценке рисков практически 
отсутствует на финансовых веб-порталах Украины. 

Таблица 1 
Сравнение открытой информации об эмитентах акций  

ведущих финансовых веб-порталов* 

Параметры сравнения 
Yahoo 

Finance, 
США 

Nasdaq, 
США 

London 
stock 

Exchange, 
Великобри
тания 

РБК, Россия 
ПФТС, UX, 
Украина 

Биржевые котировки (Текстовая и 
графическая интерпретация 
информации о курсах, в 
ежедневном, недельном, месячном и 
годовом формате) 

+ + + + 

+ 
(информацио
нный портал 
Investfunds) 

Годовая финансовая отчетность 

+, 
Наличие 

квартальной 
отчетности 

+ + + 
+, 

ссылка на 
сайт эмитента 

Информация нефинансового 
характера (структура 
собственников, слияния-
поглощения и т.д., информация о 
менеджменте, инсайдерские 
транзакции, новости о компании и 
т.д.) 

+ + + + + 

Основные финансовые показатели 
(KPI) 

Около 30 KPI 
Более 30 

KPI 
Более 30 

KPI 

10 KPI, 
Платный 
доступ к 
более 100 
коэф-там 

- 
(информация 
по 7 KPI 
некоторых 
эмитентов 
дается на 
сайтах 

торговцев 
ЦП) 

Сравнительный анализ (сравнение с 
конкурентами, с отраслевыми 
показателями, рейтинг акций, 
мнения аналитиков) 

 
 

+ 

+ 
Сравнение 
по рискам 

+ 

Сравнение с 
конкурентам
и  и отраслью 
по 5 KPI 

Рейтинг 
участников 
ПФТС, 

сравнение 
котировок с 
индексами 

UX и ПФТС 

Анализ рисков (информация о бета-
клэффициенте), другие показатели 
риска 

+ 
 

+ 
Графиче-
ская 

сравните-
льная 
оценка 
риска 

+ 
+ 

(Платный 
доступ) 

- 

Дополнительные аналитические 
возможности, прогнозы, 
рекомендации 

+ + + 
+ 

(Платный 
доступ) 

- 
(некоторая 
информация 
дается на 
других 

ресурсах ) 
*составлено на основе данных сайтов www.finance.yahoo.com [2], www.nasdaq.com [3], 

www.londonstockexchange.com [4], www.quote.rbc.ru [5], www.stockworld.com.ua [6], http://investfunds.ua [7], 
www.pfts.ua [8] 
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Однако следует отметить, что информационные веб-ресурсы Украины (ретинговые, 
аналитические компании, крупные торговцы ценными бумагами) содержат данные о 
некоторых КРІ, а  именно: 

- EPS - чистая прибыль на акцию (этот показатель содержится в годовой 
финансовой отчетности); 

- P/E коэффициент – соотношение цены акции к прибыли на акцию либо отношение 
рыночной капитализации к чистой прибыли; 

- P/S коэффициент – соотношение цены акции к выручке от реализации, которая 
приходится на 1 акцию либо отношение рыночной капитализации к годовой 
выручке; 

- рыночная капитализация – рыночная стоимость собственного капитала компании; 
- дивиденды на акцию – DPS, в денежных единицах; 
- дивидендная доходность в %. 
Подчеркнем, что  наличие в аналитических отчетных данных компаний так 

называемых стоимостных показателей (P/E и P/S) уже является значительным шагом к 
раскрытию информации о рыночной стоимости компании и ее драйверах, то есть ключевых 
параметрах создания этой стоимости.  Но необходимо отметить, что, во-первых, эти 
показатели должны отображаться на сайтах фондовых торговых площадок по всем 
эмитентам, во-вторых,  только этих двух показателей недостаточно для получения 
достоверно информации об инвестиционной привлекательности компании с точки зрения ее 
рыночной стоимости. 

Рассмотренные нами  зарубежные финансовые сайты предоставляют в открытом 
доступе следующие ключевые показатели рыночной стоимости: 

P/E – показывает сколько денежных единиц рыночной стоимости компании 
приходится на единицу чистой прибыли. Этот коэффициент является одним из основных 
показателей, применяющихся для сравнительной оценки инвестиционной привлекательности 
акционерных компаний. Малые значения коэффициента сигнализируют о недооцененности 
рассматриваемой компании, большие — о переоцененности. Существенным недостатком P/E 
является то, что он не может применяться для компании, показавшей в финансовой 
отчетности убытки, так как стоимость компании при таком подходе будет отрицательной. 

P/S - показывает насколько интенсивно выручка предприятия участвует в создании 
его рыночной стоимости. Это также основной показатель инвестиционной 
привлекательности акционерных компаний. В качестве предпосылки допускается 
однородная отрасль, где разумные инвесторы ожидают, что выручка последовательно 
создает соответствующие объёмы прибыли или денежного потока. Малые значения 
коэффициента сигнализируют о недооценённости рассматриваемой компании, большие — о 
переоценённости. Существенным преимуществом P/S является то, что он не принимает 
отрицательных значений, как коэффициент P/E, а также более устойчив к субъективным 
факторам и злоупотреблениям менеджмента компаний [9]. 

PEG – финансовый коэффициент сопоставляющий цену акции с ожидаемой будущей 
прибылью компании. PEG коэффициент был разработан для коррекции 
недостатков коэффициента P/E. Для этого в учет дополнительно берутся прогнозируемые 
будущие темпы роста прибыли компании [9]. 

P/B – отношение рыночной капитализации к балансовой стоимости акционерного 
капитала. Коэффициент показывает во сколько раз рыночная стоимость акций превышает их 
балансовую стоимость, или во сколько раз рыночная стоимость меньше балансовой. 
Недостатком коэффициента является отсутствие информации о том, какую прибыль 
генерирует компания. Поэтому показатель часто применяется в паре с рентабельностью 
акционерного капитала. Компании, у которых сравнительно низкое значение P/B и высокая 
рентабельность акционерного капитала могут быть недооцененными рынком, поэтому 
покупка акций таких компаний может принести значительный доход инвесторам. Также этот 
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коэффициент дает инвестору информацию о  его возможных потерях в случае банкротства 
объекта инвестиций [10, с.2]. 

EV/Revenue (EV/Sales) – коэффициент отношения рыночной стоимости компании к ее 
годовому объему выручки. Этот показатель вместе с коэффициентом P/S  наименее 
подвержен влиянию различий  в финансовом и налоговом учете, хотя не учитывает 
рентабельность компании. Кроме того, этот показатель менее всего подвержен влиянию 
случайных факторов, если есть достоверная оценка рыночной стоимости компании. Если 
рыночную стоимость всего предприятия (как сумму рыночной стоимости собственного 
капитала и рыночной стоимости долга) определить сложно, то применяется показатель P/S. 

EV/EBITDA – отношение рыночной стоимости компании к прибыли до уплаты 
налогов, процентов и вычета амортизации.  Преимущество EV/EBITDA заключается в том, 
что в отличие от коэффициента Р/Е, он не подвержен влиянию изменений в структуре 
капитала компании. Так, если компания выпускает дополнительные акции, то это 
уменьшает прибыль на акцию (EPS), увеличивает ее Р/Е и заставляет компанию выглядеть 
дороже. Тогда как значение EV/EBITDA остается низменным. Другое преимущество 
коэффициента EV/EBITDA состоит в том, что он нивелирует различия в доходности, 
связанные с разной процентной нагрузкой, и хорошо подходит для сравнения компаний: с 
разным уровнем использования заемного капитала; с разным уровнем амортизационных 
отчислений (из-за различий в финансовом учете или в сроке жизни активов). 

Что касается отраслевого применения, то в первую очередь EV/EBITDA используется 
при оценке капиталоемких отраслей, где амортизация составляет существенную статью, 
например, таких, как сталелитейная промышленность. 

Значение EV/EBITDA зависит от индустрии. Так, для быстро развивающихся 
отраслей характерно более высокое его значение; для зрелых — более низкое. Если 
показатель EV/EBITDA рассматриваемой компании оказывается ниже среднего по отрасли, 
то ее акции можно считать недооцененными [11, c.1]. 

Предоставление потенциальным инвесторам открытой информации по описанным 
выше показателям в динамике значительно повысит степень открытости украинских 
публичных компаний, сделает финансовую информацию доступной для понимания и 
принятия инвестиционных решений. 

Также наряду с рыночными показателями зарубежные финансовые веб-порталы 
публикуют в основной информации об эмитенте некоторые важные показатели финансовой 
отчетности, которые позволяют провести экспресс-оценку эмитента без углубления в баланс, 
отчет о финансовых результатах и отчет о денежных средствах. 

На основании анализа источников информации [2-5] предлагаем публиковать в 
описании эмитента следующие показатели финансовой отчетности:  

1. Операционная деятельность (данные формы №2): 
а) годовой объем чистого дохода + среднеквартальный прирост; 
б) валовая прибыль + валовая рентабельность продаж; 
в) операционная прибыль + операционная рентабельность продаж; 
г) EBITDA; 
д) чистая прибыль + среднеквартальный прирост. 
2. Ресурсная рентабельность (эффективность менеджмента): 
а) рентабельность активов; 
б) рентабельность собственного капитала. 
3. Данные баланса: 
а) балансовая стоимость акции; 
б) валюта баланса; 
в) сумма заемного капитала; 
г) коэффициент финансового левериджа (риска) – отношение долга к собственному 

капиталу; 
д) коэффициент текущей ликвидности (покрытия). 
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4. Данные отчета о денежных средствах: 
а) чистый операционный денежный поток; 
б) свободный денежный поток (FCF). 
Считаем, что приведенные показатели вместе с ключевыми рыночными показателями 

предоставляют потенциальному инвестору достаточную информацию о финансовом 
состоянии компании и ее рыночной стоимости. Поэтому раскрытие данной информация в 
совокупности с уже имеющейся информации о котировках акций, сравнительным анализом с 
конкурентами и по отрасли сделает украинские фондовые площадки более доступными и 
открытыми для украинских и зарубежным потенциальных инвесторов. Кроме того,  наличие 
предложенных данных о компаниях в открытом доступе будет способствовать развитию 
научных и аналитических исследований в сфере рынка акций,  корпоративных финансов, 
оценки и управления рыночной стоимостью. 
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EVALUATION OF REGIONAL DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN 
UKRAINE 

 

The article deals with the issues of evaluation of small business development in the regions of Ukraine. The 
resolution to the problems involves the use economic modeling, including a cluster analysis method. Based on the 
collected statistics are calculated regional indices of small businesses grouped by regions of Ukraine with similar 
characteristics separated in clusters.  Established which regions of Ukraine are the most favorable for small business, 
and its shape and appropriate economic activities in the specific area.  

Keywords: small enterprise, regions (areas) of Ukraine, cluster analysis, Evklidova distance, distance of 
Chebisheva, distance of degree, index of development of small enterprise, clusters. 

 

Small business plays a leading role in the development of the private sector and eventually 
emerges as an important factor in economic growth, job creation, increasing employment and 
strengthening the regional economy. 

Small business is an essential component and a subjective mass base per civilized market 
economy, an integral part of it adequate competitive mechanism. It provides a flexible market 
economy, mobilizes large financial and industrial resources of the population, accumulates the 
powerful potential competition, and is a factor in solving social problems. 

Economic reforms, those carried out in Ukraine, are a condition of formation and 
development of small business as a necessary component of market relations in the country. Of 
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particular relevance these issues are due to the expansion of economic independence of regions, so 
that the implementation of regional interests directly linked to territorial management and 
development of small businesses. 

A tool for the study of small business in selected regions is the cluster analysis. This method 
is a multivariate statistical procedure that makes it possible to implement a considerable amount of 
information and dramatically reduce and compress large amounts of socio-economic data, making 
them compact and clear. 

In fact, cluster analysis is a set of different classification algorithms of multidimensional 
observations or objects that are based on the definition of the distance between the objects studied 
the subsequent release them such groups. [10] Therefore, an important step in conducting an 
analysis is the selection of the correct method to calculate the distances between the objects. We 
will consider some of the most commonly used of these methods. 

Euclidean distance - is most commonly used in the multidimensional space of geometric 
measure distances between objects. This quadratic form meets classical statistical designs and as a 
criterion for classifying elements together to a particular cluster is calculated as follows (1): 

      
i

ii yxyxdist 2)(),( ,                               (1) 

where, xi and yi - meaning the i-th variable first and second observations, and n - the number 
of variables. 

 Chebyshev's metric distance is used when it's necessary to designate two different 
objects as if they differ in any one coordinate. The formula is as follows: 

        ii yxyxdist  max),(                         (2) 

At times, the weight that belongs to the dimension for which the relevant objects 
significantly different, progressively increase or decrease. This can be achieved using a Power 
Distance which is calculated as follows: 
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where, r and p - parameters defined by the user. Note that the parameter p is responsible for 
the gradual measure distances for individual coordinates, and the parameter r – a progressive 
determination per large distances between objects. If both options are equal to two (p = y = 2), this 
distance coincides with the Euclidean distance. 

To assess the development of small businesses, Ukraine considered his multifaceted 
structure and specificity of each of its component's characteristics by region of the country. The data 
obtained from handbooks State Statistics Service of Ukraine for 2012 [5; 8; 11] have been listed in 
the table (table 1) and served as the basis for computing Since all components of the small business 
sector Ukraine have different units, we standardize them, normalizing using standard deviation, i.e. 
the formula (4): 
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i = 1,2, ..., m - number of observation (object); m = 27 - the number of regions 
(administrative units) of Ukraine; j = 1,2, ..., n - number indicator (factor); n = 15 - the number of 

investigated indicators; Xij ( mi ,1 ; nj ,1 ) - meaning of j-th indicator for the i-th object; xj Sj 

( nj ,1 ) - average mean and standard deviation of the initial indicators for the j-th features; zji 
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( mi ,1 ; nj ,1 )- normalized value j-th indicator for the i-th object. 
Due to the standardization of indicators we obtain a matrix of size n×m of normalized values 

of observations. Then each region can be interpreted as a point Pi in n - dimensional vector space, 
the coordinates of which are values zji, j = 1,2, ..., n (Table. 2). 

Table 1 
Initial data for analysis of cluster development small businesses in regions of Ukraine 

Regions of 
Ukraine x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15

АR Crimea 13230 59 78,7 74,8 16703,6 1018,9 1453,2 1770,6 8552,2 367,5 1269,5 116,9 1720,5 33,4 116,9

Vinnytsia 8147 44 54,8 52,2 13386 2690,6 1606,3 589,0 6974,1 80,3 468,5 93,7 736,2 13,4 40,2 

Volyn 4816 42 33,4 31,6 7191,7 496,2 1014,0 460,3 4041,7 86,3 366,8 28,8 640,1 7,2 14,4 

  Dnipropetrovsk 25691 63 148 141 56446,6 3273,9 6547,8 3217,5 35222,7 225,8 1862,7 620,9 4910,9 56,5 169,3

Donetsk 26170 54 160,9 154 55044,9 1871,5 6605,4 4183,4 33907,7 385,3 1926,6 440,4 4954,0 55,0 275,2

Zhytomyr 5769 42 43,8 41,8 7787,7 669,7 1339,5 389,4 4236,5 38,9 327,1 7,8 630,8 15,6 23,4 

Transcarpathian 5322 42 31,4 28,7 5467,8 196,8 743,6 366,3 3094,8 98,4 404,6 27,3 464,8 10,9 21,9 

Zaporozhye 13553 71 81,1 76,2 21236,3 2229,8 2760,7 1295,4 12295,8 212,4 807,0 254,8 1146,8 21,2 85,0 

Ivano-Frankivsk 7352 52 38,2 35,8 7916,5 435,4 1092,5 918,3 4148,3 71,3 269,2 118,8 712,5 15,8 39,6 

Kiev 16394 78 100,2 95,6 37440,9 3369,7 5541,3 2883,0 19169,7 224,7 1759,7 187,2 3819,0 37,4 112,3

Kirovohrad 6617 59 40,6 37,2 12243,5 3795,5 1175,4 759,1 5607,5 49,0 355,1 24,5 391,8 12,2 12,2 

Luhansk 9978 42 63,9 61,2 17433,5 1202,9 2336,1 1080,9 10477,5 87,2 662,5 69,7 1359,8 17,4 52,3 

Lviv 16368 59 109,2 104,7 25389,6 1142,5 3453,0 2031,2 14294,3 330,1 1244,1 177,7 2310,5 50,8 127,0

Mykolaiv 9802 64 49,8 45,1 13547 2492,7 1043,1 1070,2 7152,8 81,3 663,8 40,6 826,4 13,6 27,1 

Odessa 23641 81 120,5 114,1 38767,2 2713,7 3217,7 3256,4 20081,4 387,7 4148,1 426,4 3915,5 38,8 116,3

Poltava 9108 57 56,8 53,9 16857,3 2107,2 1921,7 1298,0 9153,5 84,3 758,6 202,3 1196,9 16,9 33,7 

Rivne 4604 38 33,1 31,7 6609,2 436,2 885,6 740,2 3588,8 52,9 323,9 19,8 502,3 6,6 26,4 

Sums 5025 41 37,2 35,6 8046,5 1102,4 1038,0 563,3 4473,9 72,4 177,0 32,2 482,8 0,0 24,1 

Ternopil 4497 41 30,1 28,6 5978,9 1273,5 956,6 209,3 2648,7 35,9 287,0 41,9 436,5 6,0 23,9 

Kharkiv 23693 80 132,1 127 43841,3 2937,4 6970,8 2455,1 24551,1 263,1 1052,2 482,3 4603,3 43,8 175,4

Herson 7298 56 40,9 37,8 10992,4 1989,6 1044,3 472,7 6331,6 98,9 428,7 55,0 439,7 11,0 44,0 

Khmelnytsky 6167 44 42,9 40,5 8472,7 1330,2 1109,9 652,4 4278,7 67,8 347,4 25,4 576,1 8,5 33,9 

Cherkasy 6646 49 45,3 43 13381,2 2609,3 1726,2 816,3 6530,0 66,9 535,3 120,4 802,9 13,4 53,5 

Chernivtsi 3793 38 25,1 23,8 4319,3 393,1 604,7 306,7 2349,7 47,5 207,3 25,9 315,3 8,6 21,6 

Chernihiv 5455 44 38,6 37,2 7693,9 1131,0 854,0 330,8 4023,9 84,6 515,5 46,2 615,5 7,7 15,4 

с. Kyiv 71201 270 396,6 380,9 205577,7 616,7 16857,4 13568,1 112451,0 1439,0 9867,7 9456,6 37620,7 411,2 822,3

с. Sevastopol 3711 74 18,1 17,6 4880,2 4,9 566,1 439,2 2869,6 58,6 395,3 48,8 356,3 9,8 48,8 

Source: [5; 8; 11] 
Note: x1 - the number of active small businesses in regions of Ukraine; x2 - the number of operating small 

enterprises by 10 thousand. population; x3 - the number of employed workers of small enterprises by region; x4 - 
number of employees of small businesses by region; x5 - volumes sold by our company products (works, services) by 
region (mil. UAH); x6 - the volume of sales of small enterprises in the region employed in agriculture, hunting, forestry 
(mil. UAH) x7 - the volume of sales of small enterprises in the region employed in industry (mil. UAH); x8 - the 
volume of sales of small regional enterprises engaged in construction (mil. UAH); x9 - the volume of sales of small 
companies in the region engaged in trade, repair of motor vehicles, household goods and personal consumption (mil. 
UAH); x10 - the volume of sales of small companies in the region engaged in the hotel and restaurant business (mil. 
UAH); x11 - the volume of sales of small companies in the region engaged in transport and communications (mil.  
UAH); x12 - the volume of sales of small regional enterprises engaged in financial activities (mil. UAH); x13 - the 
volume of sales of small regional enterprises engaged in real estate transactions, leasing, engineering and services 
businesses (mil.  UAH); x14 - the volume of sales of small enterprises in the region employed in education (mil. UAH); 
x15 - the volume of sales of small enterprises in the region working in health and social assistance (mil. UAH). 
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Table 2 
Normalized value of j-th indicator for the i-th object 

Regions of 
Ukraine zji ( mi ,1 ; nj ,1 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

АR Crimea 0,04 -0,08 0,04 0,04 -0,21 -0,56 -0,39 0,02 -0,25 0,66 0,06 -0,21 -0,16 -0,02 0,14 
Vinnytsia -0,34 -0,43 -0,29 -0,28 -0,30 1,01 -0,34 -0,44 -0,32 -0,40 -0,37 -0,22 -0,30 -0,29 -0,35 
Volyn -0,59 -0,48 -0,58 -0,57 -0,46 -1,05 -0,52 -0,49 -0,46 -0,38 -0,42 -0,26 -0,31 -0,37 -0,52 

  Dnipropetrovsk 0,97 0,01 0,98 0,97 0,82 1,56 1,13 0,59 1,01 0,14 0,37 0,07 0,30 0,29 0,48 
Donetsk 1,00 -0,20 1,15 1,15 0,78 0,24 1,14 0,97 0,94 0,73 0,40 -0,03 0,30 0,27 1,16 
Zhytomyr -0,52 -0,48 -0,44 -0,43 -0,45 -0,88 -0,42 -0,52 -0,45 -0,56 -0,44 -0,27 -0,32 -0,26 -0,46 
Transcarpathian -0,55 -0,48 -0,60 -0,61 -0,51 -1,33 -0,60 -0,53 -0,50 -0,34 -0,40 -0,26 -0,34 -0,32 -0,47 
Zaporozhye 0,06 0,20 0,07 0,06 -0,10 0,58 0,00 -0,16 -0,07 0,09 -0,19 -0,13 -0,24 -0,18 -0,06 
Ivano-Frankivsk -0,40 -0,24 -0,51 -0,51 -0,44 -1,10 -0,50 -0,31 -0,45 -0,44 -0,47 -0,21 -0,30 -0,25 -0,35 
Kiev 0,27 0,37 0,33 0,33 0,33 1,65 0,83 0,46 0,25 0,13 0,31 -0,17 0,14 0,03 0,11 
Kirovohrad -0,46 -0,08 -0,48 -0,49 -0,33 2,05 -0,47 -0,37 -0,38 -0,52 -0,43 -0,26 -0,35 -0,30 -0,53 
Luhansk -0,21 -0,48 -0,16 -0,16 -0,19 -0,38 -0,13 -0,25 -0,16 -0,38 -0,27 -0,24 -0,21 -0,23 -0,27 
Lviv 0,27 -0,08 0,45 0,46 0,01 -0,44 0,21 0,13 0,02 0,52 0,04 -0,18 -0,07 0,21 0,21 
Mykolaiv -0,22 0,04 -0,35 -0,38 -0,30 0,83 -0,51 -0,25 -0,31 -0,40 -0,26 -0,25 -0,29 -0,28 -0,43 
Odessa 0,81 0,44 0,60 0,59 0,36 1,03 0,14 0,61 0,29 0,74 1,58 -0,04 0,16 0,05 0,14 
Poltava -0,27 -0,13 -0,26 -0,26 -0,21 0,46 -0,25 -0,16 -0,22 -0,39 -0,21 -0,16 -0,23 -0,24 -0,39 
Rivne -0,61 -0,57 -0,58 -0,57 -0,48 -1,10 -0,56 -0,38 -0,48 -0,50 -0,44 -0,27 -0,33 -0,38 -0,44 
Sums -0,58 -0,50 -0,53 -0,52 -0,44 -0,48 -0,51 -0,45 -0,44 -0,43 -0,52 -0,26 -0,34 -0,46 -0,45 
Ternopil -0,62 -0,50 -0,62 -0,62 -0,49 -0,32 -0,54 -0,59 -0,52 -0,57 -0,46 -0,25 -0,34 -0,38 -0,46 
Kharkiv 0,82 0,41 0,76 0,77 0,49 1,24 1,25 0,29 0,50 0,28 -0,06 0,00 0,25 0,12 0,52 
Herson -0,41 -0,15 -0,47 -0,49 -0,36 0,35 -0,51 -0,48 -0,35 -0,33 -0,39 -0,25 -0,34 -0,32 -0,33 
Khmelnytsky -0,49 -0,43 -0,45 -0,45 -0,43 -0,26 -0,49 -0,41 -0,45 -0,45 -0,43 -0,26 -0,32 -0,35 -0,39 
Cherkasy -0,46 -0,31 -0,42 -0,41 -0,30 0,93 -0,31 -0,35 -0,34 -0,45 -0,33 -0,21 -0,29 -0,29 -0,26 
Chernivtsi -0,67 -0,57 -0,69 -0,68 -0,54 -1,14 -0,64 -0,55 -0,54 -0,52 -0,51 -0,26 -0,36 -0,35 -0,47 
Chernihiv -0,54 -0,43 -0,51 -0,49 -0,45 -0,45 -0,57 -0,54 -0,46 -0,39 -0,34 -0,25 -0,32 -0,36 -0,51 
с. Kyiv 4,37 4,85 4,34 4,35 4,70 -0,93 4,20 4,65 4,63 4,64 4,60 5,08 4,98 4,99 4,68 

с. Sevastopol -0,67 0,27 -0,78 -0,77 -0,52 -1,51 -0,65 -0,50 -0,51 -0,48 -0,41 -0,25 -0,35 -0,33 -0,30 

Source: Author's Research 
 

Next, we determine the coordinates of the point Р0 = (і01 ,і02,...,і0 n ) , called standard (the 
highest value for each of the signs of when this feature is a stimulant, and the lowest value when the 
sign is non-stimulant) and find the distance from the point Pi point P0 by the formula (5): 
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Because such calculations found the perfect point: 
Р0 = (4.37; 4.85; 4.34; 4.35; 4.70; 2.05; 4.20; 4.65; 4.63; 4.64;  4.60; 5.08; 4.98; 4.99; 4.68; 

4.92; 4.86)  
Calculation of function benefits the small business index and the i-th region f f ( х і )  carried 

by the formula (6): 
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di0 - the distance from point Pi to point P0, a - some positive number, which is selected so that all 
the function f ( х і )  were between zero and one (in these calculations a = 3). According to this 
model calculation function benefits (index of small business development, ideally equal to 1), the 
value of benefits for the function f ( х і )  and the first region is closer to 1, the index of small 
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business development within it is higher. The resulting index of small business development 
Ukraine is given in Table. 3. 

Table 3 
Performance evaluation of small businesses in regions of Ukraine 

Source: Author's Research 
 

Data Table. 3 and Fig. 1 indicate that among all regions of Ukraine the highest index of 
small business development observed in the city. Kiev, Donetsk, Dnipropetrovsk, Odessa, Kharkiv 
and Lviv regions. The lowest in Chernivtsi, Volyn, Zhytomyr, Transcarpathian, Sumy, Rivne, 
Ternopil regions and Sevastopol.. Average – in all other regions (Crimea, Vinnytsia, Zaporizhia, 
Ivano-Frankivsk, Kyiv, Kirovohrad, Luhansk, Mykolaiv, Poltava, Kherson, Khmelnytsky, Cherkasy 
and Chernihiv region). 

In our opinion, the main reason for this uneven arrangement and development of small 
business through Ukraine is caused by the specific geographical location of regions, significant 
differences in levels of socio-economic development, availability of infrastructure and solvency 
population and deepening of interregional disparities and the concentration of economic activity and 
financial results activities in more developed regions. 

Regions of Ukraine 
Distance to the ideal location

di0 

Small Business Development Index 
f ( х і )  

АR Crimea 4,91 0,35 

Vinnytsia 5,18 0,31 

Volyn 5,37 0,29 

Dnipropetrovsk 4,27 0,43 

Donetsk 4,19 0,45 

Zhytomyr 5,33 0,29 

Transcarpathian 5,39 0,29 

Zaporozhye 4,90 0,35 

Ivano-Frankivsk 5,30 0,30 

Kiev 4,57 0,39 

Kirovohrad 5,23 0,31 

Luhansk 5,12 0,32 

Lviv 4,73 0,37 

Mykolaiv 5,15 0,32 

Odessa 4,39 0,42 

Poltava 5,10 0,32 

Rivne 5,38 0,29 

Sums 5,35 0,29 

Ternopil 5,38 0,29 

Kharkiv 4,39 0,42 

Herson 5,23 0,31 

Khmelnytsky 5,29 0,30 

Cherkasy 5,19 0,31 

Chernivtsi 5,44 0,28 

Chernihiv 5,33 0,29 

с. Kyiv 0,83 0,89 

с. Sevastopol 5,38 0,29 
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Diagram confirming differentiation index values of small business development in Ukraine 
by region and the presence of three groups of regions (clusters) on the value of the index (high, 
medium and low index of small business development), shown in Fig. 1. 

Figure 1. The index of small business in Ukraine by region 
Source: Author's Research 
 

It is worth paying attention to the fact that a number of regions and cities in Ukraine with a 
mono orientation significantly differentiated by factor conditions and levels of economic 
development. The decline in production, as observed in the field, which is specific to a region or 
city, has extremely difficult socio-economic consequences. Therefore, in order to eliminate the 
negative dynamics there is a need to develop and implement effective social and economic 
measures to stimulate business. 

The issue of creating favorable conditions for small business development always requires a 
change in the methods and forms of process management, improving coordination and management 
functions at all levels. Further development of small business needs formation and implementation 
of appropriate effective and flexible regional policy. 

Thus, the legitimate base per knowledge of small business essences in modern conditions is 
the development and improvement of a holistic approach to regional economic policy based on 
theoretical, scientific paths to knowledge resulting phenomenon that is studied on categorical level 
relative to the initial categories of the market economy. Regional policy to promote small business 
should be considered as one of the most priorities of local authorities to ensure dynamic socio-
economic development areas. The importance of regional perspective in the formulation of policies 
to support small businesses is the fact that it is mainly oriented to local markets, and helps enable 
the business' potential as a valuable resource for regional development. 
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НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ФІНАНСОВИХ 
ПОТОКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПВ  

 

Some results  of research of modern forms and methods of financial security to process of innovative 
development of national agro-industrial formations are presented in the article. The analysis of modern concepts and 
scientific views of scientists allowed to give own definition of essence and to functional features of external financial 
streams of the agro-industrial enterprises. The specifics of formation and functioning of external financial streams and 
the mechanism of their transformation in the conditions of the external economic environment are investigated. The 
structure of external financial streams is defined, the nature and nature of their use as concrete financial and economic 
activities are investigated here. Nature of influence of major factors on process of formation and placement of external 
financial streams have been analyze in the article. Advantages of external financial streams in comparison with internal 
streams of the enterprise are proved.  

Keywords: external financial flows, innovative development, investments, agro-industrial complex, financial 
security, financial architecture. 

 

Статья посвящена исследованию современных форм и методов финансового обеспечения процессу 
инновационного развития отечественных агропромышленных формирований. На основе анализа современных 
концепций и научных взглядов ученых дано собственное определение, изложена сущность и функциональные 
особенности внешних финансовых потоков агропромышленных предприятий. Исследована специфика 
формирования и функционирования внешних финансовых потоков, механизм их трансформации в условиях 
внешней экономической среды. Определен состав внешних финансовых потоков, исследованы природа и 
характер их использования, которые реализуются через осуществление конкретных финансово-хозяйственных 
операций экономических субъектов. Проанализирован характер влияния основных факторов на процесс 
формирования и размещения внешних финансовых потоков. Обоснованы преимущества внешних финансовых 
потоков в сравнении с внутренними потоками предприятия.  
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Посилення процесів інтеграції і глобалізації економічних зв’язків розширюють 
науково-теоретичні, методологічні та практичні рамки процесів формування фінансових 
потоків підприємств. В умовах низького рівня фінансового забезпечення інноваційного 
розвитку вітчизняних підприємств місце та роль зовнішніх фінансових потоків набуває все 
більшого значення. 

Кризові процеси в економіці та недостатнє фінансове забезпечення агропромислового 
виробництва примушують посилити концентрацію фінансових ресурсів на пріоритетних 
його напрямах [3, с. 234]. На винятковій необхідності консолідації і акумулювання 
фінансових ресурсів в сфері інноваційних перетворень наголошують вчені ННЦ ІАЕ, які 
процес залучення фінансових коштів в інноваційну діяльність підприємств АПВ дослідники 
розглядають у призмі формування ефективного організаційно-економічного механізму його 
подальшого розвитку та розвитку відносин кооперації. [10, с. 92; 11, с. 356]. Фінансові 
потоки разом з іншими ключовими ринковими показниками (доля ринку, обсяг продажів, 
питома вага у ВВП регіону) свідчать про конкурентну позицію підприємства [2, с. 105]. 

На макрорівні механізм формування зовнішніх фінансових потоків є складовою 
єдиної фінансової системи, способом взаємодії її об’єктів та суб’єктів, за допомогою яких не 
лише визначається, а й реалізується багатогранний інструментарій управління зазначеними 
потоками. [1, с. 89]. Присяжнюк А.Ю. розглядає зовнішні фінансові потоки з точи зору зміни 
фінансових ресурсів, що спричинена їх цілеспрямованим рухом з урахуванням зміни етапів 
інноваційного процесу [9, с. 66]. Ми схильні досліджувати фінансові потоки як домінантний 
елемент механізму фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємств сфери 
АПВ.  

Зовнішні фінансові потоки обслуговують зовнішній (по відношенню до діяльності 
підприємства) товарний оборот, забезпечують перелив та трансформацію капіталу, 
перерозподіл сукупності ресурсів між суб’єктами системи економічних відносин. Зазначені 
елементи в своїй єдності формують фінансовий каркас всієї системи економічних відносин 
та створюють необхідні передумови формування фінансової архітектури підприємства на 
мікрорівні.  

Зовнішні фінансові потоки визначаються циклічним трансформативним характером. 
Доходи державного бюджету потенційно формують вхідні фінансові потоки підприємства за 
умов специфіки розвитку галузі та її державної підтримки, фінансові потоки 
домогосподарств – витрати населення, які трансформуються в доходи підприємства, ресурси 
банківської та фінансово-кредитної інфраструктури потенційно є джерелами створення 
зовнішніх фінансових потоків суб’єктів господарювання. 

Зовнішні фінансові потоки підприємств АПВ формуються поза межами підприємства, 
як економічної системи, та надходять у систему у вигляді банківських і комерційних 
кредитів, іноземних та вітчизняних інвестицій, державної допомоги, створюючи, таким 
чином, внутрішні вхідні фінансові потоки господарюючого суб’єкта. В свою чергу, 
внутрішні вихідні фінансові потоки в процесі трансформації та здійснення підприємством 
фінансово-господарської діяльності перетворюються на зовнішні і надходять у зовнішнє 
середовище функціонування підприємства у вигляді сплати податків до бюджетів та інших 
обов’язкових платежів, сплати відсотків за банківське кредитування, винагороди за 
інвестування інноваційних проектів розвитку тощо.     

Якщо специфіка функціонування внутрішніх фінансових потоків полягає в 
обслуговуванні процесів переміщення, трансформації у просторі і часі потоків фінансово-
матеріальних ресурсів, то функціональний зміст зовнішніх фінансових потоків - в 
обслуговуванні системи фінансових відносин на макрорівні та створенні передумов 
залучення додаткових фінансових ресурсів в господарський оборот підприємства за умов 
обмеженості величини власних внутрішніх фінансових потоків.          
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Зовнішні фінансові потоки господарюючих суб’єктів нами характеризуються як 
цілеспрямований рух фінансових ресурсів, що функціонують та обслуговують сферу 
фінансових відносин поза межами окремого підприємства, циркулюють в рамках 
зовнішнього економічного середовища та взаємодіють із внутрішніми фінансовими 
потоками підприємства для забезпечення процесу фінансово-господарської діяльності. 

З метою дослідження гносеологічної сутності зовнішніх фінансових потоків 
підприємства необхідно визначити особливості і механізм їх прояву через наступні 
методологічні аспекти: 

 зовнішні фінансові потоки функціонують всередині зовнішнього оточення 
підприємства (банківські установи, постачальники, державні організації, інвестиційні 
компанії тощо) або між підприємством та зовнішнім середовищем; 

 зовнішні фінансові потоки постійно переміщуються між суб’єктами економічних 
відносин, змінюючи свою форму, вартість, ліквідність; 

 зовнішнім фінансовим потокам, як і внутрішнім фінансовим потокам, притаманний 
цілеспрямований характер руху та періодичність; 

 зовнішні фінансові потоки становлять основу формування вхідних внутрішніх 
потоків підприємства; 

 в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності між внутрішніми та 
зовнішніми фінансовими потоками існує тісний взаємозв’язок, який визначається характером 
залучення і трансформації фінансових потоків; 

 зовнішні і внутрішні фінансові потоки взаємодіють і функціонують як цілісний 
механізм управління фінансовими потоками через створення фінансової архітектури 
розвитку підприємства.          

Характеризуючи зовнішні фінансові потоки аграрних формувань за напрямом руху, 
Петіна Л.В. поділяє їх на вхідні – які надходять в агропромислову систему, і вихідні – які 
починають свій рух в межах цієї системи і продовжують його в системі зовнішнього 
середовища організації [8, с. 119]. Як методологічну базу оцінки ефективності інноваційних  
технологій розглядають фінансові потоки В.В. Россоха та О.М. Гусак. [10, с. 124].  

Механізм формування зовнішніх фінансових потоків – один з найскладніших 
елементів системи фінансових відносин макрорівня, ефективний розвиток якого може носить 
стимулюючий або дестимулюючий характер для забезпечення сприятливих умов 
господарської діяльності вітчизняних підприємств. Структура механізму формування 
зовнішніх фінансових потоків враховує найважливіші аспекти акумулювання, трансформації 
та оптимізації потоків економічних ресурсів і включає наступні елементи: фінансові потоки 
держави; фінансові потоки місцевих бюджетів; фінансові потоки інших суб’єктів 
господарювання (підприємств); фінансові потоки банківських установ; фінансові потоки 
небанківських кредитно-фінансових компаній і організацій; фінансові потоки 
домогосподарств; іноземні фінансові потоки (прямі та портфельні інвестиції). 

Зовнішні фінансові потоки по відношенню до діяльності підприємства приймають 
участь в системі зовнішніх економічних зв’язків та тісно пов’язані з фінансовими потоками 
інших економічних агентів макросередовища. Зовнішні фінансові потоки характеризуються 
власною економічною природою залежно від джерела, специфіки формування та сфери 
обслуговування фінансових відносин і можуть бути представлені у вигляді наступних 
операцій підприємства: 

 оплати закуплених за кордоном товарів (імпорту) та отриманням валютних 
надходжень від реалізації продукції іноземним партнерам; 

 одержання міжнародних кредитів, перерахунок коштів, пов’язаних із оплатою 
відсотків за іноземні кредитні ресурси; 

 розміщення активів підприємства у міжнародних банківських установах та 
отримання відповідних відсотків на капітал; 

 одержання інвестицій від міжнародних організацій, інвестиційних та інноваційних 
фондів тощо; 
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 перерахування фінансових потоків у вигляді сплати відсотків за фінансовими 
інструментами, майновими цінностями, які були куплені або продані на міжнародному 
фондовому ринку; 

 фінансові трансферти, перераховані міжнародним контрагентам або отримані 
підприємством від іноземних фінансових організацій; 

 фінансові потоки, пов’язані із залученням робочої сили із-за кордону; 
 фінансові потоки, отримані від іноземних страхових та інших небанківських 

фінансово-кредитних установ.     
Підприємство може здійснювати управління лише частиною зовнішніх фінансових 

потоків, якими воно виступає як власник або прямий одержувач фінансових ресурсів. Поряд 
з цим, в процесі формування зовнішніх фінансових потоків існують фактори, які не 
підлягають впливу окремих господарюючих суб’єктів та системи їх фінансового 
менеджменту. До комплексу таких чинників відносяться: 

1) внутрішня політика уряду, яка носить стимулюючий або стримуючий характер 
щодо організації відносин вітчизняних підприємств із іноземними контрагентами ринку, що 
здійснює прямий вплив на обсяги зовнішніх фінансових потоків, які можуть бути залучені до 
країни; 

2) інвестиційна політика держави, яка створює сприятливий або нестабільний клімат 
для залучення іноземних інвестицій у країну, і таким чином, збільшує або обмежує обсяги 
формування зовнішніх фінансових потоків від інвестиційної діяльності; 

3) валютно-кредитна політика держави, яка зумовлює рішення фінансових керівників 
відносно розміщення фінансових активів на вітчизняному або іноземному ринку капіталу; 

4) рівень розвитку національної економіки та можливість залучення міжнародних 
кредитів, що збільшує загальну величину фінансових потоків, які формуються в межах 
національної економічної системи; 

5) бюджетна політика держави, яка опосередковує механізм державної підтримки 
суб’єктів господарювання та величину зовнішніх фінансових  потоків, які формуються у 
формі дотацій, субсидій, субвенцій та інших виплат з бюджетів різних рівнів. 

Зовнішні фінансові потоки визначаються значними обсягами формування, складною 
схемою руху і розміщення, а також різноманітністю джерел їх забезпечення. Основним 
джерелами інвестування зовнішніх фінансових потоків підприємства є: кошти Державного 
бюджету та місцевих бюджетів, спеціалізовані державні фонди,  міжнародні фінансово-
кредитні установи, світова банківська система, сукупність венчурних, інвестиційних, 
інноваційних та інших фондів, що займаються аспектами фінансового забезпечення 
господарюючих суб’єктів, кошти приватних іноземних та вітчизняних інвесторів. 

Головне завдання управління зовнішніми фінансовими потоками  підприємства – 
максимізація їх величини з метою трансформації зовнішніх потоків на вхідні внутрішні 
фінансові потоки підприємства. В сучасних ринкових умовах обмеженості внутрішніх 
фінансових ресурсів політика збільшення обсягів залучених зовнішніх фінансових потоків в 
господарський оборот підприємства виступає пріоритетною, скільки значно збільшує 
можливості господарюючих суб’єктів до нарощування майнового потенціалу, реалізації 
інноваційної стратегії розвитку та збільшення ринкової вартості бізнесу. Збільшення 
величини зовнішніх фінансових потоків свідчить про ефективну систему фінансового 
управління підприємством, зростання рівня його інвестиційної привабливості та надійності, 
покращення ринкового іміджу, що необмінними умовами успішного функціонування 
підприємства в ринковому середовищі та нарощування його ринкової вартості. Незважаючи 
на той факт, що зовнішні фінансові потоки складніше управляються і координуються, 
зростання їх обсягу дає можливість значно активізувати діяльність підприємства, а вони самі 
володіють рядом переваг по відношенню до внутрішніх фінансових потоків. В якості таких 
переваг зовнішніх фінансових потоків агропромислових формувань можна відмітити: 
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 зовнішні фінансові потоки характеризуються вищим рівнем адаптивності по 
відношенню до валютних і фінансових умов зовнішнього середовища (економічних умов 
держави); 

 на відміну від внутрішніх фінансових потоків, можливості зміни і комбінації 
зовнішніх потоків більш різноманітні; 

 зовнішні фінансові потоки в більшій мірі спроможні захищати активи підприємства 
від інфляційних процесів; 

 зовнішні фінансові потоки є більш дешевими з точки зору їх залучення та 
забезпечують підприємству одержання додаткового ефекту у вигляді фінансового 
левериджу; 

 внутрішні фінансові потоки підприємства завжди мають певну вартість залучення. 
Зовнішні фінансові потоки в залежності від джерел їх інвестування, можуть виявитись 
безкоштовними для підприємства (фінансові потоки, одержані у вигляді безповоротної 
державної або міжнародної фінансової підтримки). 

Досліджуючи сутність та особливості функціонування зовнішніх фінансових потоків 
підприємства, ми дійшли до висновку, що це сукупність фінансових потоків зовнішнього 
середовища, що зумовлені економічною діяльністю суб’єктів такого середовища. Зовнішні 
фінансові потоки обслуговують процес руху товарів і послуг, кругообіг, перерозподіл і 
трансформацію капіталу, створення додаткової вартості в різних сферах економічної 
діяльності. Процес функціонування і залучення зовнішніх фінансових потоків по 
відношенню до агропромислових формувань має різні аспекти та форми прояву: фінансову, 
податкову, кредитну, трансфертну. Формування та рух зовнішніх потоків відбувається на 
основі двосторонньої домовленості між підприємством і суб’єктами зовнішнього 
економічного середовища і забезпечує рух фінансових ресурсів від одного з них до іншого. 
Реальність та величина зовнішніх фінансових потоків визначається рівнем цін, 
співвідношенням валютних курсів, вартістю кредитних ресурсів та трансфертних платежів, 
реальною ціною інвестиційних ресурсів.  

Дослідження свідчать, незважаючи на загальну позитивну тенденцію нарощування 
обсягів фінансових потоків, що надходять в сферу інноваційного розвитку, їх величина в 
порівнянні з зарубіжною практикою залишається незначною і стримується комплексом 
несприятливих факторів національного економічного середовища: недосконалим 
законодавством в частині захисту інтелектуальних прав, жорсткою системою оподаткування, 
відсутністю пільг з боку держави підприємствам, що займаються інноваційною діяльністю, 
економічною і політичною нестабільністю, труднощами в процесах ліцензування, 
сертифікації, проходженні митних процедур, відсутністю стабільних гарантій іноземним 
інвесторам [5, с. 305]. В умовах обмеженості власних фінансових ресурсів підприємницьких 
структур і бюджетних коштів таки перешкоди значно скорочують можливості реалізації 
національного інноваційного потенціалу та знижують рівень конкурентоспроможності як 
окремих секторів, такі і національної економіки в цілому.  

Проведені дослідження показали, що обсяги зовнішніх фінансових потоків, 
спрямовані на розміщення в об’єктах інноваційної діяльності підприємств АПК, на 
сучасному етапі є недостатніми. Належне фінансове забезпечення інноваційних перетворень  
можна досягти лише за рахунок створення ефективного механізму поєднання зовнішніх 
фінансових потоків з внутрішніми фінансовими потоками підприємств. Поєднати зовнішні і 
внутрішні фінансові потоки в рамках ефективного механізму управління можливо шляхом 
створення дієвої фінансової архітектури інноваційного розвитку агропромислових 
формувань.      

 

Література:  
1. Азаренкова Г.М. Фінансові потоки в системі економічних відносин: [ монографія] / Г.М. Азаренкова. – 

Харків: ІНЖЕК, 2006. – 328с. 



 198

2. Воронкова А.Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: 
диагностика и организация: [монография] / А.Э. Воронкова. – Луганск: Восточноукраинский 
национальний университет им. В. Даля, 2004. - С. 102-109. 

3. Дацій О.І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України: [монографія] / 
О.І. Дацій. – К. : ННЦ ІАЕ, 2004. – 428 с. 

4. Дука А.П. Іноземні інвестиції у забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки / А.П. 
Дука // Інноваційна економіка. – 2012. - № 11. – С. 17-22. 

5. Ілляшенко С.М. Проблеми управління інноваційним розвитком підприємства у транзитивній економіці: 
[монографія] / С.М. Ілляшенко. – Суми: Університетська книга, 2005. – 582 с. 

6. Мазур Г.Ф. Фінансово-економічний механізм управління фінансовими потоками АПВ України / Г.Ф. 
Мазур // Облік і фінанси АПК.- 2011. -  № 4. – С. 128-132. 

7. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми: [монографія] / 
М.Й. Малік, О.А. Нужна. – К. : ННЦ ІАЕ, 2002. – 270с. 

8. Петіна Л.В. Управління фінансовими потоками сільськогосподарських підприємств / Л.В. Петіна //  
Облік і фінанси АПК. – 2011. - № 2. – С. 117-122.  

9. Присяжнюк А.Ю. Зовнішні фінансові потоки та їхній вплив на інноваційний розвиток економіки 
України / А.Ю. Присяжнюк // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - № 9(99). – С. 65-69. 

10. Россоха В.В. Формування інноваційно-інвестиційної політики в аграрній сфері економіки / В.В. 
Россоха, О.М. Гусак. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 240с. 

11. Саблук П.Т. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: [монографія] / Саблук 
П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 706 с. 

 

Trusova N.V. 
PhD., associate professor, past graduate student for getting Doctor Degrees 

Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University, Dnepropetrovsk, Ukraine 
 

REGULATION OF GOVERNMENT SUPPORT FOR AGRICULTURE 
 

Трусова Н.В.  
к.е.н., доцент, докторант 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,  
м. Дніпропетровськ, Україна 

 

РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

In the article we have considered the necessity to support agricultural enterprises on terms of  agrarian market 
functioning and efficient use of financial resources. Support for agricultural production on the state level  can be 
regarded as  one of the ways to distribute the cost of financial resources, enabling to prevent financial losses and 
ensure efficiency of the branch financing. It has been substantiated that special norms for granting subsidy to agrarian 
sector are regulated by the state to create a fair and market-oriented system for agricultural produce trading. During 
the research we have conducted an international comparative analysis of the cost of financial resources distribution 
resulted from implementation of the state policy of agriculture support and its influence on the branch productivity. It 
has been proved that fundamentally new approaches to assessment of long-term national course of agrarian policy and 
its comparison with alternative variants of agricultural production financing, implemented in the world, must take into 
consideration changes in external environment and acceleration of globalization processes, which demand adequate 
reaction, enabling to minimize negative consequences. 

Key words: state policy, financial support, financial resources, agriculture, productivity, budgetary financing, 
producer support estimate, market price support. 

 

Розглянуто необхідність підтримки сільськогосподарських підприємств на умовах функціонування 
аграрного ринку та ефективного використання фінансових ресурсів. Проблема підтримки 
сільськогосподарського виробництва на державному рівні може розглядатися як один зі способів розподілу 
вартості фінансових ресурсів щодо запобігання фінансових втрат й забезпечення ефективного фінансування 
галузі. Обґрунтовано, що спеціальні норми надання субсидій для аграрного сектору регулюються держаною, з 
метою створення справедливої і ринково–орієнтованої системи торгівлі сільськогосподарською продукцією. 
Проведено міжнародний порівняльний аналіз вартості розподілу фінансових ресурсів у результаті здійснення 
державної політики підтримки сільського господарства та її впливу на продуктивність галузі. Доведено, що 
нові підходи прогнозування оцінки довгострокового національного курсу аграрної політики та її співставлення 
з альтернативними варіантами фінансування сільськогосподарського виробництва в світі мають 
обумовлюватись змінами зовнішнього середовища й посиленням глобалізаційних процесів, на які необхідно 
адекватно відповідати, мінімізуючи негативні наслідки.  
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Under actual regulation of agriculture the necessary support is provided to agricultural 
enterprises with rather significant limitations as a result of market failures, that is situations in 
which self-financing business entities are not able or have no stimuli to produce an optimal amount 
of output due to external effects, incomplete information etc. Under such conditions governmental 
interference can be regarded as one of the methods to distribute the value of financial resources, 
provided that financial support of agricultural production prevents financial losses and ensures 
efficiency of the branch financing.  

In scientific publications governmental support for agriculture is defined as a specific 
component of government regulation of agrarian policy, its institutions and structures. The level of 
substantiation of any economic, in this case agrarian policy is directly related to its compliance with 
laws for food markets, with attitude of different social strata of society, with interests of business 
entities that participate in reproductive manufacturing process [5]. 

Protection of domestic market against external expansion can also be considered to be an 
important factor for support of domestic agricultural producers. Anyhow, government support can’t 
be equated to government regulation as the latter can be aimed not only at stimulation of economic 
processes implementation, but also at their restriction. Some programs introduced in the countries 
of the European Union and the USA can serve as an example of production limitation in agriculture, 
in particular, the EU provides subsidies irrespective of production volume and turns to direct 
support of agricultural enterprises [3]. Thus, government support is an essential element of 
government regulation of agrarian policy, a complex of legislative enactments, financial and 
institutional arrangements of the state having a stimulating effect on development of agricultural 
production. 

The world-wide most common tool used to support agriculture is granting subsidies. In 
accordance with the System of National Accounts Methodology accepted by Organization for 
Economic Co-operation and Development a subsidy is defined as «a financial aid extended to state 
or private enterprises from government, being inpayments, additional to sales return, received by 
commodity and service producers». The abovementioned financial aid is not a constituent part of 
market value of an item, though it compensates production costs [6, P.2]. 

Special norms for granting subsidy to agrarian sector are regulated by the Agreement on 
agriculture. To create a fair and market-oriented system for agricultural produce trading three basic 
spheres have been determined in the Agreement for the Members to assume certain obligations: 
access to the market, that is regulations for customs inspection to control import; domestic support, 
provided by government to national producers; export subsidies, aid extended from government to 
encourage export of goods [4, P.224]. 

Government regulation of pricing policy focuses on stabilization prices for agricultural 
produce due to restriction of their dynamics in relatively narrow range, providing agricultural 
enterprises with a possibility to implement extended reproduction, control the amounts and structure 
of production and also to maintain stability of food market. Thus, price support of agriculture in the 
EU gets up to 91% of all the budgetary financing, in the USA this percentage is 48%, while in 
Canada it is 53% [2]. In the Western countries a significant share of a farmer’s income is formed at 
the expense of governmental resources: 38% in the countries of the European Union (EU), 72% in 
Finland, 72% in Japan and in the USA it ranges from 27% to 40% [1]. The government in Ukraine 
supports agriculture through a variety of budgetary appropriations and also through special tax 
regimes and mechanisms. 

As shown in Fig. 1 the aggregate amount of government financial support for agriculture in 
Ukraine over a period from 2000 to 2013 has increased 9.7 times. Its share in the Gross Domestic 
Product (GDP) of agriculture was 7,3% in 2013. At the same time the rates of increase in gross 
production of agriculture were less than half as large as the rates of government financial support 
for agriculture. As to the structure of government financial support the direct support was prevailing 
during 2000-2008. After the financial crisis that greatly affected the level of budgetary 
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appropriations the share of the latter was reduced down to 33.7 %, and became even less in the 
further period – 13,4% in 2013.  

 

Fig. 1. Government support and Gross Domestic Product of agriculture in Ukraine during 
2000-2013  

The source: developed by author according to the data [7; 8] 
 

Publishing of comparable international value of  Producer Support Estimate enhances the 
transparency of agrarian policy in the countries of  Organization for Economic Co-operation and 
Development (OECD). Apart from indicators for the total OECD area and individual OECD 
countries, PSE is calculated for individual countries with developing economy, such as Brazil, 
China, Russia, South Africa and Ukraine. The concept of PSE is a contribution to creation of the 
base for international related obligations concerning internal measures to support via Aggregate 
Measure of Support (AMS) according to the results of The Uruguay Round of multilateral trade 
negotiations under the administrative direction of World Trade Organization (WTO). The aggregate 
indicator is a relative value of PSE showing the share of support for agricultural enterprises in the 
commodity gross receipt of the latter. This indicator is often referred to in international discussions 
on agrarian policy, it is used as a criterion of  miscarriage policy, that is unfair competition with 
agricultural enterprises in the countries in which subsidies are not provided [9]. 

 

Fig. 2. Relative PSE index in Ukraine and EU, % 
The source: developed by the author according to the data [11]. 

 

Comparison of the PSE percentage in Ukraine and the EU during 2000-2013 (Fig. 2) enables 
to come to three main conclusions. Firstly, government financial support (aid) for agricultural 
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enterprises in Ukraine was in average relatively lower than government financial support (aid) from 
consumers and taxpayers for agricultural enterprises in EU.  

Secondly, PSE percentage in Ukraine is gradually becoming equal to that one in the EU due to 
progressive reduction in the level of government support for agriculture in the countries of the 
European Union from 33% in 2004 to 20% in 2010, especially after the Union expansion. Meanwhile, 
in Ukraine PSE percentage was undergoing significant fluctuations in certain periods, and only since 
2004 it tends to increase and reach the EU level. And finally, high level of % PSE changeability in 
Ukraine during the period under study is an evidence of unsystematic government support for 
agriculture and absence of stability in agrarian policy of Ukraine. 

To study the influence of government financial support on productivity of agriculture we have 
developed a statistical model, in which gross added value of agriculture per employee is taken as a 
resulting figure.  The research covers the period from 2000 to 2013 in eight countries of the world, 
such as Ukraine, Russia, Australia, Japan, Switzerland, Canada and Turkey.  The chosen countries are 
characterized by different level of agriculture support. The influence of government support have 
been studied on the basis of indicators, measured by Organization for Economic Co-operation and 
Development (ОЕСD), namely Producer Support Estimate (PSE) and Consumer Nominal 
Protection Coefficient (Consumer NPC) [10; 11]. 

To explore the dependencies between the productivity of agriculture and governmental 
financial support  we have used a regression analysis, conducted on the basis of Statistica, a statistics 
and analytics software. The developed linear regression model enables to assess the dependence of 
agriculture productivity on governmental financial support. Thus, in our case  the variables under 
study are in regression relationship: 

                         itititit ePCBPSEBBPA  210 ,                                         (1) 

where 
for each country і (і=1,2, …, 10) for each year t (t=2000, 2001, …, 2013); PAit is gross 

added value of agriculture per employee; PSEit is Producer Support Estimate expressed as 
percentage of  the total amount of  budgetary financing for producers; PCit is Consumer Nominal 
Protection Coefficient; В0, В1, В2 are unknown constants; еit is unobservable random variables. 

The results of the regression model are given in the Table 1. 
For the whole sample of countries the regression equation can be modified: 

ititit PCPSEPA 843,9483,04,22   

The model results can be interpreted as follows: productivity of agriculture will increase 
with incensement of financial support of producers and decrease if consumer nominal protection 
coefficient grows. 

Table 1 
Parameters of regression model for estimating dependence of agriculture productivity on 

government financial support* 

Coefficient 
Sample  

(8 countries) 

Countries with high 
level of financial 

support 

Countries with medium 
level of financial 

support 

Countries with low 
level of financial 

support 

В0 22,415** (5,369) 3,471 (5,554) 62,297 (40,680) -83,412 (44,510) 
В1 0,483** (0,244) 1,277** (0,259) 0,713 (0,935) -1,493 (0,844) 
В2 -9,843 (6,313) -20,151** (3,464) -45,182 (48, 534) 109,457**(49,043) 

Coefficient of 
determination  

0,07 0,674 0,04 0,12 
*Sandard errors are reported in parentheses 
**Statistically significant р ≤ 0,05. 
The source: developed by the author  

According to the results of the conducted analysis (covering the  period of 2000-2013) we 
have selected the countries with medium level of financial support whose PSE ranges from 30% to 
50%. While PSE of Japan, Switzerland, Turkey (their share represents 23,62% of the sample) 
exceeds 50%, they were classified as countries with high level of financial support, The countries 
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with PSE less than 30%, Ukraine and Australia among them, constituted a group of countries with 
low level of financial support. All other countries, particularly Russia, the USA and Canada, formed 
the group with medium level of financial support. 

The coefficient of determination, for countries with high level of financial support is 67,4% 
(Table 1), being an evidence that dependency of agriculture productivity on government financial 
support is measured with almost 68% of the variation. Coefficients of regression also prove the 
reliability of   the developed regression model – significance level of B1 and В2 according to t 
criterion turned to be less than 0,05. In general, the developed model with certain assumptions can 
be used for taking decision, prediction and forecasting. 

The regression model has revealed that the higher is the share of financial resources (aid) 
from consumers and tax-payers to agricultural producers in the gross receipt of the latter (Producer 
Support Estimate), the higher is the productivity of agriculture. At the same time, increase in ratio 
of the average price on domestic market, paid by consumers, to the price on world markets 
(Consumer Nominal Protection Coefficient) results in loss of agriculture productivity. 

Verification of regression models for countries with medium and low levels of financial 
support has revealed their negligible share (the significance level was 0,55 and 0,07 
correspondently). Besides, all the regression coefficients in the equation for countries with medium 
level of financial support and almost all the coefficients (except for Consumer Nominal Protection 
Coefficient) for countries with low level of financial support have fairly minor influence. 
Coefficient of determination in regression model for countries with medium level of financial 
support is 4%, while its value for countries with low level of financial support is 12%. This means 
that only 4% of agriculture productivity depends on government financial support in countries with 
medium level of financial support and this percentage is only 12% for countries with low level of 
financial support. 

Conclusions. Thus, the conducted international comparative analysis of the cost of financial 
resources distribution gave all the grounds to state that parameters of agriculture productivity with 
high level of financial support provided are significantly dependent on the state policy. Meanwhile, 
in countries with low and medium levels of governmental financial support its influence on 
productivity of agriculture has unsatisfactory tendencies. 

Forecasting of the cost of financial resources distribution resulted from implementation of the 
state policy of agriculture support must consider changes in external environment and acceleration of 
globalization processes. To solve the problems concerning development of efficient forecasting 
system and improvement of research quality in forecasting and predictive analytics is one of the most 
important ways to reach the goals of regulation of state policy in the sphere of agriculture support. 
These are the essential conditions for optimal structure of agricultural production financing and 
defining the perspectives of distribution and re-distribution of the cost of financial resources with 
accent put on innovation development of agrarian economy.  
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Побудова ефективної ринкової економіки України вимагає теоретичного 
обґрунтування її шляхів здійснення в сукупності  складових елементів. Найбільш це 
стосується фінансового господарства, оскільки його діяльність впливає на всі сфери 
людського життя, на визначення напрямків економічної політики і є фундаментом 
національної економіки. Це пояснюється тим, що фінансові потоки, забезпечуючи потреби 
суб’єктів господарювання, сприяють вирівнюванню соціально-економічного стану територій 
країни, які в результаті історичних, географічних, кліматичних та інших умов різняться між 
собою економічним потенціалом. Тому для становлення і подальшого розвитку фінансового 
господарства виникає потреба не тільки в теоретичному осмисленні трансформаційних 
фінансових процесів, що відбуваються, але й у вивченні багатої за змістом наукової 
спадщини. 

 Ретроспективний аналіз наукових поглядів на проблему становлення й подальшого 
розвитку фінансового господарства України має сьогодні як наукове, так і практичне 
значення.  

Сьогодні в науковому доробку маємо ряд поглядів на проблеми розвитку фінансового 
господарства, однак його особливості та умови функціонування потребують постійного 
наукового і практичного доопрацювання.   

Різні погляди вчених свідчать про широкий спектр поняття фінансового господарства 
та відсутність єдиного підходу до його визначення. Всі наукові тлумачення направлені на 
розкриття окремих специфічних рис фінансового господарства. Тому, в практичній площині 
маємо недостатньо збалансований рух фінансових потоків та неординарний їх вплив  на 
систему економічного розвитку територій країни.  
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Метою даної статті є розкриття основ розвитку фінансового господарства в ринковій 
економіці України в контексті наукових поглядів.  

Ми дотримуємося логічного принципу аналізу наукової думки який підтверджує, що у 
будь - якого суспільного явища існує період передумов, коли складається, нагромаджується 
необхідний йому понятійний потенціал. 

Для становлення фінансового господарства передували зміни, започатковані ще "з 15 
століття...коли почалось спрощування нового державного устрою", що супроводжувався 
"виникненням нових абсолютних монархій, появою постійних військ, і в результаті ріст 
публічных завдань, пов’язаних з можливостями покриття нових витрат новими джерелами 
доходів, які виникали завдяки переходу від натурального господарства до грошового.  Ці 
моменти, - підкреслює С. І.Іловайський, - обумовили новий фінансовий  устрій" [5, с. 25]. 

Однак однією із головних передумов становлення фінансового господарства стало 
підпорядкування  королівської казни Конституційному закону.  “Королівські кошториси 
видатків і доходів перетворювались поволі в бюджети, з початку в поточному використанні, 
а з часом представлялись для загального відома… З перемогою народної влади розписи 
державних доходів і видатків затверджувалися народними представниками і 
перетворювались в закони, обов’язкові для уряду”, підкреслював  А. А. Нікітський  [7, с. 34].  
Таким чином поняття “бюджет”  набувало  свого функціонального призначення і широкого 
вжитку. Аналогічні положення є також в працях С. Л. В. Ходського [8, с. 23]. 

Перші спроби наукового пізнання фінансового господарства як господарства, що 
складається з доходів і видатків держави, було зроблено в ХУ1 столітті. Однак і нині основна 
увага представників різних наукових шкіл зосереджена на розкритті сутності фінансового 
господарства та на його відмінностях від приватного. В більшості випадків фінансове 
господарство  трактується як одиничне державне господарство. Його суб’єктом є держава як 
юридична особа. "Одиничне державне господарство ставиться в противагу “ множині 
приватних господарств” [5, с. 5]. Основною метою діяльності фінансового господарства є 
"задоволення колективних потреб " [6, с. 34].  “Основна кінцева мета державного 
господарства... зводиться до виробництва нематеріальних благ, які не підлягають грошовій 
оцінці, але необхідні для культурного розвитку країни", підкреслює Ходський Л.В. [8, с. 23].  

В сфері фінансового господарства відсутня конкуренція, яка “кругом господарює в 
сфері приватної економічної діяльності ", – відслідковує І. І. Янжул [10, с. 15]. На ці 
особливості звертає увагу  А.Ф.Нітті [6, с. 34]. 

Вчені підкреслюють, що державне фінансове господарство не повинно керуватися 
принципом рентабельності при здійсненні своєї діяльності. [1, с. 85]. “ В приватному 
господарстві домінує розмір доходів, в державному – ця роль належить обсягу необхідних  
видатків, оскільки держава не може відмовитись від виконання своїх функцій ", – зауважує І. 
І. Янжул [10, с. 16]. При цьому, "приватне господарство може добувати свої засоби тільки 
шляхом власної промислової діяльності або шляхом експлуатації власних капіталів… 
головна частина державних ресурсів отримується через податки, тобто шляхом примусового 
утримання  з громадян відомої частини їх власних доходів” [2, с. 17].  

Фінансове господарство динамічне і не має визначеної межі до якої воно може 
розвиватись. На цю його рису вказувало ряд економістів. [5, с. 8].  

Широкий огляд найбільш типових, поширених дефініцій та міркувань західних 
вчених щодо державного фінансового господарства зроблено В.Л. Андрущенко[1]. 

Зауважимо, що серед відчизняних вчених, заслуговує на увагу наукова спадщина 
М.Х.Бунге [4, c.245]. Звернення до спадщини вченого є “ багатим матеріалом для 
характеристики епохи, помислів” не тільки того часу, а й сьогодення. Вчений переконано 
обгрунтовував, що в діяльності фінансового господарства не повинен реалізуватися тільки 
вузький зміст поняття фінансів як турботи про державні фінанси. Його призначення значно 
ширше, оскільки воно зумовлене об’єктивною необхідністю розподілу вартості, створеної 
працею людини для формування джерел відтворення її духовно – матеріальних цінностей. 
Тому в діяльності фінансового господарства тісно переплетені соціально – суспільні потреби 
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людини, які породжені формами її буття. Ці риси виокремлюють фінансове господарство в 
особливий сектор національної економіки. 

Серед багатьох визначень державного фінансового господарства, які знаходимо в 
фінансовій літературі початку ХХ століття, на наш погляд , найбільш вдалим є визначення А. 
І. Буковецького. Вчений зазначає що:"сукупність матеріальних ресурсів, якими володіє 
публічно – правовий союз (держава) для задоволення колективних потреб своїх громадян є 
його фінансовим господарством” [2, с. 5]. 

В умовах ринкових відносин фінансове господарство може функціонувати тільки  в  
структурі функціональних зв’язків між різними елементами державного, господарського і 
соціального устроїв. Поза ними розглядати фінансове господарство не має підстав, оскільки 
воно не може існувати. Спочатку повинні бути сформовані необхідні державні, соціальні 
ключові інституційні структури, повинні бути встановлені функціональні зв’язки між ними, і 
тільки поверх всього цього (як  на основах) можуть починатись складатися відповідні 
фінансові відносини.  

Коли сучасні фінансисти  пишуть, що фінансові відносини – це, перш за все,  грошові 
відносини, відносини повязані з рухом грошей, то потрібно враховувати, що сьогодні гроші – 
це не ті гроші, не класичні (середньовікові) гроші, що мають власну вартість. Сучасні гроші 
в усіх без виключення країнах світу – це паперові гроші, або особлива різновидність 
фінансових інструментів, що несуть тільки знак (номінал) грошей "реальних", і 
відображають вартість матеріального богатства, суттєво більшу, ніж ціна самого їх матеріалу 
– носія. І в цьому понятті сучасна фінансова діяльність – це альтернатива грошовим 
відносинам, монетарним. [9, с. 8]. 

Сприйняття грошей як особливого знаку виникло серед наукових досліджень  ще в 
ХVII столітті, однак воно не могло бути широко розповсюдженим. Для того, щоб 
укоренилось воно в свідомість широких мас необхідно було б придумати і організувати 
практичний фінансовий механізм, який би самим фактом свого функціонувуання щоденно 
підтверджував , що гроші – це перш за все знак. І такий механізм, як пише Л. В. Ходский, 
"всеціло звязаний з іменем  шотланця Джоном Ло", першовідкривачем “фінансової піраміди” 
[8, с. 341].  

Сучасне фінансове господарство України не може функціонувати на принципах 
державного фінансового господарства, суть якого розкривається “ на грунті добування 
союзами публічного характеру матеріальних ресурсів”. Воно базується на двох основних 
принципах ринкового середовища: відмова від незаконного привласнення доходів та 
виконання суб’єктами господарювання взятих на себе законодавчо встановлених суспільних 
зобов’язань щодо фінансового забезпечення відтворення духовних і матеріальних цінностей 
людини та її форм буття. 

В умовах ринку дієвість фінансового господарства має особливий вплив на рівень 
розвитку суспільства. Адже фінансове господарство здатне задовольнити соціальні потреби в 
країні та сприяти проведенню економічних реформ. Це пояснюється тим, що фінансове 
господарство всесторонньо охоплює життєво необхідні проблеми. Воно не може розвиватися 
на формальних економічних моделях і «віртуальних» логічних схемах. Спроби 
теоретизування фінансового господарства через призму функціонування фінансової системи 
заводять його розвиток в глухий кут, де втрачається контроль над рухом вартості валового 
продукту, його одиницею виміру, порядком розподілу. 

 Нині вивчення середовища, в якому розвивається фінансове господарство, дає 
можливість констатувати, що в міру впровадження форм власності, діяльність фінансового 
господарства керується об’єктивними економічними законами, за аналогом законів природи. 
Незалежно від жодної суспільної влади відбувається розмежування руху фінансових ресурсів 
на рівні держави як політичного органу управління і відособленого власника. Це зумовлено 
тим, що відособлений власник має потребу в утворенні фінансових ресурсів для задоволення 
власних потреб і потреб середовища, в якому функціонує його власність, що має здатність 
трансформуватися в матеріальні блага. Відповідно, потреби власника діляться на потреби 



 206

особистого задоволення та потреби зобов’язань, які виникають в результаті розвитку 
економічних відносин господарської діяльності власника. Порушення пропорцій між 
власником і господарством яке він прагне створити, призводить до результатів, які, в 
більшості випадків, можуть бути негативними, оскільки „людина, як підкреслює С.Злупко, - 
основний персонаж господарської п’єси. Вона є конкретно національно приналежна. Все це 
створює їй господарську активність. Якою є людина, такою є економіка ”[11, с.301]. 
Розвиток економіки є не самоціллю власника, а тільки засобом для досягнення найбільш 
важливих завдань ствердження його свободи.  

З другого боку, держава як політичний орган суспільного управління через свої 
функції має потребу у формуванні фінансових ресурсів для задоволення суспільних потреб, 
що також формують матеріальні блага. Таким чином, в об’єктивно створеному економічному 
середовищі фінансове господарство стає “рефлексом економічних відносин” між державою і 
відособленим власником. Його сутність розкривається здатністю інтегрування розвитку 
діяльності відособленого власника з економічним розвитком держави. В даному контексті, 
діяльність фінансового господарства не складе ніякої цінності, якщо не буде генерувати 
історичний досвід і не ставитиме за мету забезпечення духовного і матеріального розвитку 
власника через призму задоволення його соціальних та суспільних потреб.   Тому 
фінансовому господарству об’єктивно притаманні взаємопов’язані риси соціального і 
суспільного, що розвиваються в історії, де логічним є пріоритет цілого над частинами. Його 
продукт не має обмеженості ні в часі, ні в просторі використання, оскільки є джерелом 
забезпечення суспільного виробництва і споживання духовних та матеріальних благ, які 
підлягають об’єктивному розподілу між учасниками праці кількох поколінь. 

При цьому слід зазначити, що сучасний розвиток фінансового господарства 
супроводжується антагонізмом між приватним і державним сектором господарювання, який 
погоджений об’єктивною реальністю: держава функціонує за рахунок доходу, який 
створюється в приватному секторі і призначений для нього. Тому посередником між 
приватним і державним секторами господарювання повинно виступати фінансове 
господарство, діяльність якого направлена на збалансування їх інтересів через призму 
процесу формування, акумуляції та використання фінансових ресурсів.  

Отже, в основі діяльності фінансового господарства лежить принцип забезпечення 
відповідності фінансових ресурсів суспільним потребам. Його реалізація обумовлює важливе 
специфічне призначення господарства як основного постачальника фінансових ресурсів для 
забезпечення відтворення духовних і матеріальних благ життя людини як власника в системі 
національного господарства. Ця доктрина є суттю діяльності фінансового господарства  в 
складі національної економіки. З другого боку, в масштабі економічної парадигми мислення 
ключова функція фінансового господарства полягає в опосередкуванні взаємовідносин 
людини як власника з державою  з приводу розподілу новоствореної вартості і формування 
та використання фінансових ресурсів з метою задоволення суспільних потреб. Тому є 
реальними твердження Янжуля І. І., що «…абстрактні фінансові висновки економістів 
шкідливо впливали на практичну діяльність, вели до економічних помилок [10, с.12]. Нині 
тільки на базі аналізу допущених помилок, доповненому застосуванням методів 
моделювання і вибору оптимальних варіантів модерних і майбутніх економічних процесів 
можливо відповідно оцінити і відібрати з світового досвіду за оптимальними оціночними 
критеріями модель високоефективного фінансового господарювання, яка повинна стати 
органічною складовою вітчизняної моделі ринкової економіки.  
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ 
 

In this publication is considered the interaction of small businesses by combining them into clusters. The model 
of association of small enterprises of a cluster from a mathematical point of view.  Using cluster analysis classified the 
six areas of small business. 

Key words: economic and industrial corporations, cluster, sets preferences, unsteady economic systems, 
unstable economic system, the subject of small business, kvaziorder, partial order. 

 

У цій публікації розглядається взаємодія малого бізнесу шляхом об'єднання їх в кластери. Модель 
об'єднання малих підприємств кластера з математичної точки зору. За допомогою кластерного аналізу 
класифікували шість галузей суб'єктів малого бізнесу . 

Ключові слова: економіко-виробнича взаємодія, кластер,  набори переваги, нестаціонарні економічні 
системи, неусталені господарські системи,  суб'єкт малого підприємництва, квазіпорядок, частковий порядок. 

 

Головною метою при виборі моделей взаємодії малих підприємств є досягнення 
синергетичного ефекту, якого можуть досягти підприємства шляхом співпраці, то один з 
найкращих способів об’єднання – це кластер. 

Кластерна організація суб’єктів господарювання з’єднює переваги великого 
виробництва із гнучкістю, можливістю швидко перебудовуватися, характерними для малого 
бізнесу та відкриває нові можливості для взаємовигідного співробітництва. Зарубіжний 
досвід уже десятки років успішно використовує кластерні утворення, які стали 
найважливішими центрами росту, джерелом багатьох інновацій. 

Щодо практичної реалізації кластерної моделі в українській економіці, то можна 
скористатися світовим досвідом, щоб розумно і успішно запровадити її в економіку. Як 
зазначає Яненкова « …країни Європейського Союзу прийняли шотландську модель кластера 
, в якій ядром спільного виробництва стає велике підприємство, що поєднує навколо себе 
невеликі фірми. Існує й італійська модель – гнучке і «рівноправне» співробітництво 
підприємств малого, середнього та великого бізнесу» [10, с.11]. 

Автор монографії « Теоретичні і методичні засади реструктуризації та кластеризації 
підприємств» Карпінська Г.В., проаналізувавши зарубіжний і вітчизняний досвід організації 
та функціонування кластерів, робить висновок, що «Україні як одній з найбільш 
європейських держав у програмах розвитку потрібно враховувати той фактор, що майже всі 
країни Європи вже мають і здійснюють свої національні програми кластеризації» [5, с.137]. 

Під визначенням «кластер» розуміють неформальне об’єднання, яке представляє 
інтереси сукупності суб’єктів підприємницької діяльності  в середовищі, де створюються 
оптимальні умови для сталого розвитку кожного із суб’єктів господарювання будь – якого 
масштабу діяльності. 

Нехай  - множина суб’єктів, що взаємодіють між собою і потенційно 
можуть утворити кластер. Нехай задана функція корисності  яка кожній парі 

 ставить у відповідність число, яке описує корисність взаємодії  та  для  

 розглянемо 



 209

   (1) 

- сумарна функція корисності для   
Припустимо, що існує функція, яка кожному відношенню еквівалентності  на 

множині  ставить у відповідність функцію корисності  . Елемент   будем 

позначати    множина всіх відношень еквівалентності на  Розглянемо таку 
задачу для деякого фіксованого  Як покращити сумарну функцію корисності за 
допомогою об’єднання до деякого кластеру, що складається з деякої підмножини     

З математичної точки зору, під кластером ми розуміємо відношення еквівалентності 
 

Математичну модель об’єднання суб’єктів малого підприємництва у кластер 
запишемо так: 

   (2) 

де   
Позначимо 

   (3) 

Означення 1.  Коаліція  - є допустимою для  якщо для будь – якого    

справджується   

Для будь – якого  знайдемо  і нехай 

   (4) 

 тому, що відношення рівності  
Якщо  тоді задача розв’язку не має, і не можливо покращити сумарну 

функцію корисності за допомогою кластеризації. 
Якщо  тоді ми звели нашу задачу до   

 5) 

де    і для будь – якого її розв'язку   
Надалі пропонується розглянути часткові випадки моделювання взаємодії суб’єктів 

малого підприємництва за допомогою об’єднання їх у кластери, а також множини переваг у 
неусталених господарських системах. 

Таблиця 1 
Соціально-економічні показники  галузей підприємницької діяльності 

№ 
Галузь підприємницької 

діяльності 

кількість 
зайнятих 

працівників, 
тис.осіб 

кількість 
найманих 

працівників, 
тис. осіб 

обсяг 
реалізованої 
продукції, 
млн. грн 

фонд 
оплати 
праці, 
млн. грн 

середня 
місячна 
заробітна 
плата, грн 

1 С/г, мисливство, лісове 
господарство 

192,4 189,1 34251,2 2867,2 1263,23 

2 Промисловість 347,6 339,3 57995,9 5718,3 1404,56 
3 Будівництво 215,9 207,2 902 3092 1243,79 
4 Торгівля, ремонт авто, побут 

виробів та предметів особ 
вжитку 

536,3 509,9 290275,2 10116,8 1653,33 

5 Діяльніть готелів та ресторанів 65,6 63,4 4010 815,3 1072,38 
6 Діяльніть транспорту та зв'язку 126,9 122 24509,7 2289,7 1564,13 

 Джерело: Складено автором за даними Державної служби статистики [1] 
 

За допомогою кластерного аналізу ми класифікуємо шість галузей малого 
підприємництва, для кожної з яких характерні такі соціально – економічні показники: 

1)  – кількість зайнятих працівників, тис. осіб; 



 210

2)  – кількість найманих працівників, тис. осіб; 
3)  – величина обсягу реалізованої продукції, млн. грн.; 
4)  – фонд оплати праці, млн. грн.; 
5)  – середня місячна заробітна плата, грн. 
Обчислимо нормовані значення соціально – економічних показників кожної галузі, 

щоб усунути відмінності в одиницях вимірювання. Для цього  в табл. 2 подані середнє 
значення, дисперсія та середньоквадратичне відхилення кожного показника. 

Таблиця 2 
Математичні величини соціально-економічних показників галузей малого бізнесу 

№ 

Математичні 
величини соціально –

економічних 
показників 

кількість 
зайнятих 

працівників, 
тис.осіб 

кількість найманих 
працівників,  
тис. осіб 

обсяг 
реалізованої 
продукції, 
млн. грн 

фонд 
оплати 

праці, млн. 
грн 

середня 
місячна 
заробітна 
плата, грн 

1 Середнє значення 247,45 238,4833333 68657,33333 4149,883333 1366,903333 

2 Дисперсія 29018,395 26294,18167 12226200686 11081629,41 47001,13295 

3 
Середньоквадратичне 
відхилення 

170,3478647 162,1548077 110572,1515 3328,908141 216,7974468 

Джерело: Складено автором за даними Державної служби статистики [1] 
Тепер обчислимо нормовані значення показників за формулою 

     ,      (6) 

де  – значення j- го соціально – економічного показника для i – ої галузі;  

 
Таблиця 3 

Нормовані значення соціально-економічних показників галузей малого 
підприємництва 

№ 
Галузь 

підприємницької 
діяльності 

кількість 
зайнятих 

працівників, 
тис.осіб 

кількість 
найманих 

працівників, 
тис. осіб 

обсяг 
реалізованої 
продукції, 
млн. грн 

фонд оплати 
праці, млн. 

грн 

середня 
місячна 
заробітна 
плата, грн 

1 
С/г, мисливство, лісове 
господарство 

-0,323162255 -0,304544367 -0,311164546 -0,38531653 -0,478203664 

2 Промисловість 0,587914619 0,621730975 -0,096420601 0,471150479 0,173695157 

3 Будівництво -0,185209248 -0,192922638 -0,612770326 -0,31778688 -0,567872616 

4 
Торгівля, ремонт авто, 
побут виробів та 
предметів особ вжитку 

1,695647906 1,673812022 2,004282848 1,792454587 1,321171771 

5 
діяльніть готелів та 
ресторанів 

-1,067521453 -1,079729524 -0,584661983 -1,001704821 -1,358518459 

6 
діяльніть транспорту та 
зв'язку 

-0,707669569 -0,718346468 -0,399265391 -0,558796835 0,909727811 

Джерело: Складено автором за даними Державної служби статистики [1]. 
 

Оскільки показники є кількісним, тому для того, щоб розрахувати віддалі між 
галузями, можна взяти зважену евклідову міру. Матриця віддалей між галузями, котрі 
досліджують, матиме вигляд: 

       (7) 
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Аналіз матриці  показує, що об’єкти під першим та третім номерами є 
найближчими ( , а тому їх об’єднують в один кластер. Після об’єднання 
одержуємо п’ять кластерів: 

Таблиця 4 
Розбиття галузей підприємницької діяльності млого бізнесу на галузі 

Номер кластера 1 2 3 4 5 
Склад кластера (1,3) 2 4 5 6 

 
  

  (8) 
 

 
 

Аналіз матриці  показує, що об’єкти під першим та п’ятим номерами є 
найближчими ( , а тому їх об’єднують в один кластер. Після об’єднання 
одержуємо чотири кластери. 

За таким принципом об’єднуючи 6 об’єктів у кластери ми отримаємо два кластери  
 та , які на відстані 0,4769 об’єднаємо в один [4, С. 75-78]. 

Також при побудові економічних моделей часто використовують поняття множини 
переваг. Під цим визначенням розуміємо множину із заданим на ній частковим або 
квазіпорядком. Такий підхід часто використовують у стабільних господарських системах, 
там де зміни здійснюються дуже плавно і передбачено. Але коли ми зустрічаємося з 
нестабільною економіко - політичною ситуацією, моделі побудовані з використанням 
множини переваг не завжди є точними і і достовірними, так як навіть із незначною зміною 
часу, через непередбачуваність економічної ситуації корисність елемента  множини переваг 
може змінюватись. І тому пропонується розглянути задачу моделювання множини переваг та 
пошук розв'язку економічної задачі у неусталених господарських системах. 

Означення 1. Множина переваг - це множина з вказаним на ній квазі порядком ≤ . 
Надалі нас будуть цікавити множини переваг, які є замкнені відносно цього порядку. 

Означення 2. Квазі порядок ≤ - це відношення, що задовольняє наступні умови: 
1)  
2)  

Нехай на  задано звичайний порядок  який  
Нехай X - компактна підмножина в  , замкнена відносно цього порядку. 
Нехай  - деякий проміжок часу. 

 - це відображення, таке що: 
1)  - підмножина в X, замкнена відносно звичайного 

порядку на X; 
2) F - неперервна. Тобто, з того що  маємо що 

 і при  тоді 

 
Тоді пару  будемо називати динамічною множиною переваг. Тепер пояснимо 

припущення на F. Припущення 1 потрібно, щоб при зміні часу наша множина переваг X, хоч 
і змінювалась але залишалась множиною переваг, замкненою відносно цього порядку. 

Припущення 2 необхідне, тому що в неусталених господарських системах зміни 
можуть відбуватися доволі швидко і непередбачено,  проте розривів бути не має, оскільки це 
означало б, що розглядається стабільна господарська система. 
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Зрозуміло, що будь - яка задача, яка може бути змодельованою множиною переваг, 
також може бути змодельованою і динамічною множиною переваг. Більше того, ця модель 
буде більш точною і достовірною. 

Розглянемо деякі типи  моделей пов'язані з динамічними множинами переваг (ДМП). 
Задача 1. 
Нехай  - ДМП,  . Дана математична модель полягає в тому, щоб 

знайти максимальне чи мінімальне значення в X в момент часу . Цю задачу можна 
переформулювати так: знайти максимум (мінімум) в множині . Тобто, це  є 
звичайна задача знаходження максиму (мінімуму) в звичайній множині переваг. 

Означення 3. Сумарна корисність елемента  на проміжку   

будемо називати елемент , такий що 

.    (9) 

Задача 2.  
Сумарна корисніть елемента , який має найкращу сумарну корисність на 

проміжку часу  
Для прикладу, це задача для інвестора про оптимальний вибір інвестування грошей 

для досягнення максимального прибутку. Тоді X - {це множина проектів}, впрорядкована 
відносно прибутковості. 

 прибутковість проекту x в момент часу  Сумарна корисність проекту на 
проміжку  є його сумарним доходом на цьому проміжку. 

В кінцевому результаті економіко - математична модель цієї задачі матиме вигляд: 

 (10) 

Задача 3. 
Нехай  де  визначимо як елемент, що  володіє граничною допустимою 

корисністю . Розв’язок задачі полягає в знаходженні проміжків часу  ,  такий 
що  сумарна корисність . 

Приклад. Деякий суб’єкт малого підприємництва в процесі взаємодії з іншим 
суб’єктом протягом деякого визначеного часу хоче отримати вигоду від взаємодії з іншим 
суб’єктом ≥ початковим вкладенням. Задача полягає в визначенні часу, протягом якого 
заданому суб’єкту малого бізнесу користь від взаємодії з іншим буде ≥ початкових вкладень. 

Математично – економічна модель матиме вигляд такий: 
     (11) 

де 

. 

Розв’язком нерівності буде інтервал . 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
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The article describes the features of tourism as a leading sector of the world economy . Using econometric 
approach examines the impact of indicators characterizing the manifestation of the information society and the 
dynamics of income inequality visiting tourist flows in Ukraine. 

Keywords : tourist flow , the number of Internet users, the Gini coefficient , the average wage , per capita GDP  
 

В статье рассмотрены особенности туризма как ведущей отрасли мировой экономики. С 
использованием  эконометрических подходов исследуется влияние  показателей, характеризующих проявления 
информационного общества и имущественного неравенства на динамику выездных туристских потоков 
Украины.  

Ключевые слова: туристских поток, число интернет пользователей, коэффициент Джини, средняя 
заработная плата, ВВП на душу населения. 

 

Неблагоприятные общественно-политические условия, каскадные кризисные явления, 
из-за которых  в 2015 году Украина возглавила рейтинг стран с наихудшей экономикой, 
заставляют  искать пути выхода из сложившейся ситуации. Реализация комплексной 
программы выхода экономики из кризиса предполагает ее реструктуризации - минимизацию 
убыточных проектов и направлений и активизацию  тех отраслей, который  функционируют 
с положительным экономическим эффектом. Именно такой отраслью является туризм, 
который  связан более чем с 20 отраслями экономики, может оказывать  влияние на 
инвестиционные процессы, строительство, транспорт, коммуникации, способствует 
сохранению исторического и культурного наследия. По данным [1] в 2012 году общий вклад 
от туризма составляла 92,1 млрд грн.  

Туризм  является одной из ведущих и высокодоходных отраслей мировой экономики, 
характеризующейся высокими темпами роста. По данным Всемирной туристской 
организации (ЮНВТО), он занимает 35% международного рынка услуг, на его долю 
приходится 10% мирового валового национального продукта и каждое 10-е рабочее место. 
Доходы от международного туризма в 2014 году увеличились на 48 млрд. долл. США, 
достигнув рекордной отметки в 1,245 млрд. долл. США. Еще 221 млрд. долл. США был 
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получен в сфере международных пассажирских перевозок, благодаря чему общая сумма 
экспортных поступлений от международного туризма  составила 1,5 триллиона долл. США. 

На современном этапе его развития, в русле международной интеграции и 
глобализации, идет процесс формирования единого мирового туристского пространства. В 
[2] отмечается, что это пространство формируется на стыке  основных секторов 
информационной экономики – денежного, виртуального и реального. Виртуальный сектор 
часто теснит реальный, что выражается в увеличении интенсивности и плотности 
информационных потоков  Увеличение скорости и объема информационных потоков во всем 
мире обусловило изменения и в туристской деятельности как в культурно-экономической 
сфере. 

Это означает, что при моделировании процессов, описывающих туристическую 
деятельность необходим учет не только традиционных факторов, определяющих спрос на 
туристические услуги, но и новых показателей, описывающих ведущие детерминанты 
цифровой экономики и информационного общества. 

Таким образом, целью данной работы является установление аналитических 
зависимостей между показателями спроса на туристические услуги (зависимой переменной) 
и объясняющими факторами. Для построения искомых линейных зависимостей будем 
использовать эконометрические методы. 

Предлагаемые подходы достаточно популярны у отечественных и зарубежных 
исследователей. Так в обзоре Gang Li, Hayan Song и Stefen F. [3] проводится анализ 84 
эконометрических моделей туристического спроса, выполненных с 1990 по 2004 год. Авторы 
представляют детальную классификацию данных моделей, используя такие  характеристики, 
как частоту уровней наблюдаемых рядов и период наблюдения, признак потока (въездной 
или выездной), показатели,  выступающие в качестве зависимых переменных, факторы, 
рассматриваемые как независимые (объясняющие) переменные, типы главных и 
альтернативных моделей,  методы оценивания, виды диагностических критериев. 

Согласно [3] в эконометрических исследованиях в качестве зависимых переменных 
могут выбираться число поездок (прибытий или убытий), доходов и затрат туризма, число 
ночей, которые переночевал турист, и т.д. В качестве факторных переменных, призванных 
объяснить влияние на динамику туристической отрасли, чаще всего  выступают величины 
доходов и цен. Кроме того, в моделях могут принимать участие монетарные факторы, курсы 
валют, расстояния до пунктов назначения, расходы на маркетинг и рекламу, фиктивные 
переменные. В частности, в работе [4] построено 11 однофакторных линейных и нелинейных  
регрессионных моделей, в которых зависимой переменной является количество туристов, 
обслуженных туристическими организациями, как внешних, так и внутренних. В качестве 
факторных переменных выступают доходы населения, количество безработных, 
среднемесячная зарплата, количество санаторно-курортных учреждений и природных 
национальных парков и т.д. 

Несмотря на значительное количество публикаций, содержащих факторные модели 
туристического спроса, практически не исследованным является вопрос влияния на развитие 
туристической отрасли параметра цифровой инфраструктуры общества. В работе [5] 
отмечается, что в современных условиях туристические фирмы могут использовать интернет 
для создания веб-страниц, на которой размещается информация о фирме и ее услугах, 
выставлять на сайтах рекламу, обмениваясь новостями в группах в социальных сетях, 
общаться с помощью электронной почты, ICQ, IP-телефонии. Интернет можно использовать 
для создания виртуального тура и бронирования билетов и мест в гостиницах, оплачивать 
услуги с помощью электронных платежных систем. Таким образом, информационные 
ресурсы и сама среда информационной экономики являются основой повышения 
конкурентноспособности туристической отрасли. Поэтому в настоящем исследовании была 
поставлена задача выявления связи между спросом на туризм, который в данном случае 
характеризовался относительным показателем доли выездных туристов в населении, и 
некоторыми параметрами цифровой инфраструктуры общества. 
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В последнее время возрос интерес к публикациям, в которых проводятся различные 
замеры степени выраженности информационной экономики. Наиболее известным является 
разработанный  Международным союзом телекоммуникаций (ITU) интегрированный 
показатель – индекс развития ИКТ (IDI). Согласно [6] индекс развития ИКТ (IDI) – это 
составной индекс, включающий 11 показателей, принимающих значения в диапазоне от 0 до 
10. В состав IDI включены три субиндекса: субиндекс доступа к ИКТ, субиндекса 
использования и субиндекса практических навыков в ИКТ, каждый из которых отражает 
различные аспекты и компоненты процесса развития ИКТ.  Наиболее важным из 
субиндексов является показатель доступа к информационно-коммуникационным 
технологиям, который включает в себя такие факторы: долю домохозяйств, имеющих 
радиоприемник, долю домохозяйств, имеющих телевизор, долю домохозяйств, имеющих 
телефон, долю домохозяйств, имеющих компьютер, долю отдельных лиц, пользующихся 
компьютером, долю домохозяйств, имеющих интернет, долю отдельных лиц, пользующихся 
интернетом, в разбивке по местам пользования, видам деятельности, частоте использования,  
долю отдельных лиц, пользующихся мобильным сотовым телефоном, долю домохозяйств, 
имеющих интернет, в разбивке по видам услуг, доля домохозяйств, имеющих 
многоканальное телевидение, в разбивке по видам, факторы, препятствующие доступу 
домохозяйств к интернету,  отдельные лица, имеющие навыки работы с ИКТ, в разбивке по 
типам навыков,  расходы домохозяйств на ИКТ. 

Из перечисленных показателей для эконометрического анализа были отобраны: доля 
интернет-пользователей от общего числа жителей, доля лиц, имеющих подписки на 
мобильную связь в пересчете на 100 человек населения. При этом в качестве третьего 
фактора влияния выбирался показатель доли пользователей, имеющих широкополосный 
доступ в интернет. Исследовалось, как перечисленные факторы влияют на долю выездных 
туристов в населении России и Украины. Авторами в работе [7] были построены 
соответствующие двухфакторные и трехфакторные модели, которые продемонстрировали 
высокие показатели критерия Фишера и коэффициента детерминации, однако величины  t-
статистик позволили считать значимой только ту переменную, которая характеризует долю 
интернет пользователей в населении. Таким образом, переменные,  характеризующие долю 
подписчиков на мобильную связь и долю пользователей широкополосного интернета, были 
исключены из рассмотрения, в результате чего модель стала однофакторной. 

С другой стороны, более интересно учесть, каким будет влияние параметров 
цифровой инфраструктуры в сочетании с другими факторами. Не окажется ли воздействие 
данного параметра слишком слабым по сравнению с ценовыми или доходными факторами? 
Для анализа рассматриваемой проблемы в качестве одного из дополнительных факторов 
авторы решили выбрать ВВП на душу населения. Кроме того были отобраны факторы, 
описывающих имущественное экономическое неравенство.  

Наиболее важным показателем, который влияет на  принятие решения о приобретении 
туристской услуги, является доход. Доходы населения являются чрезвычайно важным 
фактором благосостояния общества, уровня социального и экономического развития 
государства. В то же время они  традиционно выступают базовою составляющей 
неравенства, поскольку уже на стадии их формирования закладываются различные 
экономические возможности для различных групп населения. Поскольку главным 
источником доходов в Украине является заработная плата, то для эконометрического анализа 
был отобран показатель среднемесячной заработной платы, а также среднемесячных 
денежных доходов в пересчете на одно домовладение.   

Для анализа уровня концентрации доходов в определенных группах населения 
используют кривую Лоренца, которая устанавливает соотношение между численностью 
населения и объемом получаемого суммарного дохода.  На основе кривой Лоренца 
вычисляют индекс концентрации доходов (коэффициент Джини). Индекс Джини измеряет 
степень, в которой распределение доходов или расходов на потребление отдельных лиц или 
домохозяйств в экономике отличается от абсолютного равенства в распределении. Кривая 
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Лоренца показывает кумулятивный процент общего дохода, полученного от общего числа 
получателей, начиная с беднейших индивидов или домохозяйств. Индекс Джини измеряет 
площадь между Кривой Лоренца и гипотетической линией абсолютного равенства, 
выраженной как процент от максимальной площади под Кривой. Таким образом, когда 
индекс Джини равен 0, это означает полное равенство, в то время как показатель 100 
означает абсолютное неравенство. 

В качестве второго детерминанта имущественного неравенства выбирался уровень 
угрозы бедности, то есть  доли лиц с размером эквивалентного (приведенного) 
располагаемого дохода ниже порога угрозы бедности, который устанавливается в размере 
60% от величины национального медианного эквивалентного располагаемого дохода (после 
распределения социальных трансфертов).  

В табл. 1 представлены все величины, отвечающие зависимой и независимым 
переменным, участвовавшим в эконометрическом анализе.  

Таблица 1 
Значения величин, используемых в качестве зависимых и независимых переменных в 

эконометрическом анализе за период с 2000 по 2013 год 

На основании приведенных данных были построены однофакторные модели  
зависимости величины Y от каждой из приведенных в таблице 1 факторных переменных. 
При этом каждая из моделей имела вид Y=a0i+a1iXi, где і – номер факторной переменной из 
табл. 1. Результаты оценивания однофакторных моделей приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Коэффициенты и параметры качества  однофакторных регрессионных  моделей 
Номер 

независимой 
переменной , і 

Свободный член a0i 

Коэффициент при 
независимой 
переменной, a1i 

Коэффициент 
детерминации, R2 

Критерий Фишера, 
F 

1 0.3 0.04 0.83 62.1 
2 0.04 2.73E-05 0.92 159 
3 0.019 3.075E-05 0.98 656 
4 0.012 2.61Е-05 0.95 263 
5 0.93 -0.02 0.51 12 
6 0.84 -0.03 0.6 17/97 

  

Годы 

Доля выезд-
ных ту-
ристов в 

населе-нии, 
Y, (вычис-
лена на 

основе [8]) 

Доля 
пользо-
вателей 
интер-нет 
в населе-
нии, Х1, 

[9] 
 

ВВП на 
душу 
населе-
ния, дол. 
США, Х2, 

[10] 

Средне-
месячная 
заработ-ная 
плата, грн, 
Х3, [8] 

Совокуп-ные 
сред-

немесяч-ные 
доходы в 

пересчете на 
одно 

домовла-
дение, грн, 
Х4, [8] 

Коэф-фи-
циент 
Джи-ни, 

%, Х5, [11] 

Пока-
затель 
угрозы 
бедност
и, Х6, 
[12] 

2000 0.273 0.716 700 230 541.3 29 13.9 
2001 0.305 1.287 730 311 607 30 14.9 
2002 0.306 1.874 790 376 658.3 29.5 13.7 
2003 0.309 3.148 980 462 736.8 28.66 13.7 
2004 0.326 3.489 1270 590 903.5 28.93 14.2 
2005 0.349 3.749 1540 806 1229.4 29.02 14.4 
2006 0.361 4.506 1950 1041 1442.8 29.65 14.8 
2007 0.373 6.55 2570 1351 1722 29.56 13.8 
2008 0.335 11 3220 1806 2590.4 26.64 13.6 
2009 0.333 17.9 2840 1906 2754.1 26.44 13 
2010 0.273 0.716 2990 2250 3072.7 24.82 11.2 
2011 0.305 1.238 3140 2648 3456 24.3 10.7 
2012 0.305 1.874 3640 3041 3591.8 22.5 11.2 
2013 0.309 3.148 3960 3282 3814 25.6 11 
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Для изучения характера взаимного влияния  параметров цифровой инфраструктуры и 
детерминантов имущественного неравенства  было оценено несколько двухфакторных 
моделей,  основные характеристики которых приведены в таблице 3. 

Двухфакторная регрессионная модель № 1: Y=b01+b11X1+b21X5 характеризует 
соотношение между долей выездных туристов, числом интернет пользователей и 
коэффициентом Джини. 

Двухфакторная регрессионная модель № 2: Y=b02+b12X1+b22X2 характеризует 
соотношение между долей выездных туристов, числом интернет пользователей и ВВП на 
душу населения, выраженным в долларах. 

Двухфакторная регрессионная модель № 3: Y=b03+b13X1+b23X4 характеризует 
соотношение между долей выездных туристов, числом интернет пользователей и 
совокупными среднемесячными доходами в пересчете на одно домовладение. 

 Двухфакторная регрессионная модель № 4: Y=b04+b14X1+b24X3 характеризует 
соотношение между долей выездных туристов, числом интернет пользователей и 
среднемесячной заработной платой 

Таблица 3 
Коэффициенты и параметры качества двухфакторных регрессионных моделей 

№ мо-
де-ли, 

i 

Свободн
ый член, 

b0i 

Коэффи-
циент при 
первой 

переменной 
модели, b1i 

Коэф-фи-
циент при 
второй 

переменной 
модели, b2i 

t-статистика 
для 

свободного 
члена, t0i 

t-
статистика 
коэффицие
н-та при 
первой 

переменно
й модели, 

t1i 

t-статистика 
коэффициен-та 
при первой 
переменной 
модели, t2i 

Коэф-фи-
циент 

детер-ми-
нации R2 

1 -0.148 0.07 0.015 -0.785 6.2757 2.38653088 0.89 
2 0.015 0.00096 1.08E-05 3.858 4.69145 2.903161 0.92 
3 0.018 1.28Е-05 0.0008 5.0930 2.4987 2.680385 0.97 
4 0.019 3.03 Е-05 2.1 Е-05 8.0245 0.0520 3.779283 0.98 

 

Таким образом, приведенные эконометрические модели позволяют проанализировать 
влияние параметров информационного сектора на динамику туристских потоков и 
показывают, что ими нельзя пренебрегать в сравнении с другими факторами, описывающими 
спрос на туризм в Украине. 
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Запропонована модель оцінки впливу матеріально-технічного забезпечення на рівні спроможності 
організаційних утворень сил сектору безпеки і оборони держави з урахуванням їх норм забезпечення, вартості, 
логістичних витрат на постачання та коефіцієнтів важливості різних типів матеріальних ресурсів і видів 
послуг в мовах зміни обсягів фінансування їх матеріально-технічного забезпечення. 

Ключові слова: модель, матеріально-технічне забезпечення, сили сектору безпеки і оборони держави, 
рівень спроможності. 

 

Однією із найважливіших задач управління матеріально-технічним забезпеченням 
(МТЗ) сил сектору безпеки і оборони держави (СБОД) є оцінка його впливу на ефективність 
організаційних утворень (ОУ) сил СБОД, що дозволяє оптимізувати управлінські рішення в 
процесі планування витрат на забезпечення національної безпеки і оборони держави в 
умовах обмеженого фінансування.    

Враховуючи, що МТЗ є однією із складових ресурсного забезпечення сил СБОД, яка 
відображає кількісний і якісний аспекти тільки матеріальних ресурсів (МР) і послуг, що 
створюють матеріальну основу їх діяльності,  для розв’язання даної задачі доцільно 
застосувати підхід, орієнтований на оцінку впливу ступеня забезпеченості МР та послугами 
не на результативність діяльності сил СБОД, а на їх спроможність здійснювати цю 
діяльність.  

Однак, багатоаспектність, багатоваріантність та неповна визначеність процесів 
діяльності та постачання ОУ сил СБОД, різноманіття їх видів і типів завдань, що вони 
виконують, багатономенклатурність МР і послуг, неможливість повної формалізації 
залежностей між різними видами ресурсів і рівнями спроможностей призводять до того, коли  
обґрунтування, оцінка і прогнозування показників рівнів спроможностей не можуть бути 
здійснені на основі точних розрахунків, що створює серйозні труднощі при прийнятті 
управлінських рішень щодо застосування ОУ сил СБОД, які мають різний рівень ресурсної 
забезпеченості, для виконання конкретних завдань. 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD/�
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У більшості словників «спроможність» трактується або як якість, властивість, стан, 
що дає можливість виконувати ті чи інші дії або як здатність до здійснення чого небудь [1-3]. 

Під спроможністю сил СБОД розуміється здатність досягти необхідного результату 
під час виконання завдань з питань безпеки та (або) оборони у певних умовах відповідно до 
визначених сценаріїв дій та з використанням наявних ресурсів [4]. 

Вперше спроможність, як мету управління оборонними витратами, розглянуто в 
роботі [5], в якій була запропонована загальна методологія оборонного планування, 
орієнтованого на спроможності.  В подальшому, фахівцями корпорації RAND  була 
розроблена «аналітична архітектура» процесу оборонного планування, що передбачає 
генерування множини можливих рішень щодо досягнення певних спроможностей, серед 
яких за допомогою аналізу «вартість-ефективність» вибирається оптимальне рішення [6]. 
Найбільші труднощі в реалізації даного підходу пов’язані з оцінкою впливу ступеня 
забезпеченості МР на спроможності сил СБОД, що потребує врахування так званої вартості 
спроможностей, яка виступає головним критерієм під час пошуку оптимальних рішень. 
Розроблена в роботі [7] модель оцінки впливу різних типів МР ґрунтується на приведенні їх 
цінності (внеску у забезпечення спроможності) до «єдиної шкали», що не завжди можна 
досягти при формуванні набору різнорідних спроможностей в умовах широкої номенклатури 
та різних пріоритетів МР і послуг.  

Більш комплексне бачення даної проблеми було запропоновано в моделі, яка враховує 
капітальні витрати на придбання МР та поточні витрати на їх експлуатацію чи використання 
у структурі вартості спроможностей [8]. Однак ця модель характеризується багатьма 
припущеннями та введенням різних коефіцієнтів витрат, які розраховуються експертними 
методами, для забезпечення лінійності задачі, надає тільки точкові значення витрат для 
різної кількості МР, що не дозволяє визначити функцію залежності спроможності сил СБОД 
від ступеню їх забезпеченості МР. 

Головною особливістю запропонованого підходу до оцінки впливу МТЗ на 
спроможності сил СБОД є об’єднання цільового (функціонального) і ресурсного 
(економічного) аспектів процесу управління МТЗ з метою встановлення залежності між 
кількістю МР і послуг, наданих силам СБОД, та досягнутими при цьому рівнями їх 
спроможностями. 

В умовах однакових завдань та механізмів управління постачанням для різних ОУ сил 
СБОД, схожої номенклатури МР і послуг можна стверджувати, що спроможності будь-яких 
організаційних формувань, незалежно від рівня декомпозиції сил СБОД, мають однаковий 
характер залежності від рівня їх забезпечення МР і послугами, що зумовлює розробку єдиної 
моделі оцінки впливу ресурсної забезпеченості на спроможності для всіх ОУ, їх угрупувань 
та сил СБОД в цілому. Виходячи з цього, розглянемо рішення поставленої задачі на прикладі 
окремого ОУ. 

Оскільки ОУ забезпечуються за певними нормами (є потреба не узагалі в ресурсах, а в 
певних їх обсягах), то потреби в МР і послугах задовольняються відповідно до закону 
насичення потреб, який також має назву закону убутної граничної корисності (перший закон 
Ґоссена), що стверджує: із задоволенням потреб у будь-якому товарі його цінність падає або 
по мірі збільшення кількості споживаного блага (товару)  його корисність убуває [9]. У 
нашому випадку спроможність ОУ сил СБОД є проявом корисності, яка досягається за 
рахунок задоволення його потреб в МР і послугах та забезпечує його здатність здійснювати 
діяльність з метою виконання завдань за призначенням.   

Основним показником рівня спроможності будь-якого ОУ є ймовірність своєчасного 
та якісного виконання ним завдань (повсякденних, службових, службово-бойових) за 
призначенням у певних умовах діяльності з використанням наявного ресурсного потенціалу.  

Для уникнення проблеми розмаїття натуральних показників вимірювання різних типів 
МР і видів послуг, яка призводить до багатовимірної функції корисності, для їх оцінки 
доцільно використовувати так звані показники-еквіваленти, що мають одну одиницю 
вимірювання. Найпростішим і найбільш об’єктивним критерієм оцінки обсягів будь-яких МР 
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і послуг є їх вартість, що зумовлює використання кількісних показників МР і послуг в 
умовних грошових одиницях. До того ж, вартісна оцінка дозволяє врахувати і логістичні 
витрати, пов’язані з процесами постачання МР і надання послуг. 

В умовах обмеженого бюджетного фінансування сил СБОД доцільно визначити 
потреби ОУ в МР і послугах як на нормативному, так і на мінімальному рівнях: 

,Ss=as 1;н  і ,U u=bu 1;н  – нормативні потреби ОУ в МР s-го типу та послугах u-го 

виду відповідно; 

,Ss=as 1;min  і ,Uu=bu 1;min  – мінімальні потреби ОУ в МР s-го типу та послугах u-го 

виду відповідно. 
Визначимо мінімальний рівень потреб ОУ як такий, що забезпечує його 

життєдіяльність за встановленими нормами і нормативами МТЗ особового складу, техніки та 
озброєння, які зумовлюють спроможність виконання ним видів діяльності відповідно до 
призначення на мінімально заданому рівні. Нормативний рівень відображає потреби ОУ з 
урахуванням його організаційно-штатної структури за встановленими нормами і 
нормативами МТЗ, які дозволяють виконувати відповідні види діяльності за призначенням 
на максимально можливому рівні. 

Для визначення всього комплексу витрат на МТЗ ОУ ураховуються і логістичні 
витрати, пов’язані з постачанням МР і наданнями послуг у відповідних обсягах:  

,Ss=сs 1; н-л , ,Ss=сs 1;min-л  – логістичні витрати на постачання МР s-го типу для 

забезпечення нормативних і мінімальних потреб ОУ відповідно; 

,U u=сu 1;н-л ,  ,U u=сu 1;min-л – логістичні витрати на надання послуг u-го виду для 

забезпечення нормативних і мінімальних потреб ОУ відповідно. 
У загальному вигляді сумарні витрати на забезпечення мінімальних та нормативних 

потреб ОУ в МР і послугах складають відповідно: 

                                 (1) 
 

                                      (2) 
 

Очевидно, що мінімальні потреби мають забезпечувати мінімальне значення ймовірності 
своєчасного та якісного виконання поставлених перед ОУ завдань, тобто мінімально заданий 

рівень його спроможності minP , а нормативні потреби – максимальне значення цієї 

ймовірності, тобто максимально можливий рівень його спроможності maxP .  

У практиці статистичного моделювання процесів з ефектом насиченості застосовують 
клас функцій, у яких межа розвитку процесу подається у вигляді горизонтальної асимптоти, 
яка не дорівнює нулю [10].  

Таким чином, залежність рівнів спроможності ОУ сил СБОД від ресурсної 
забезпеченості може бути описана функцією: 

 
)(x=fP ,                                                     (3) 

де х – кошти, виділені на придбання необхідних для ОУ МР і послуг, заданої на 

інтервалі [ нmin ;cc ] (див. рис.1). 
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Рис. 1. Функція, що відображає залежність між рівнем спроможності ОУ та його 

матеріально-технічним забезпеченням 
 

Зазначимо такі властивості даної функції: 
1. Функція є двічі безперервно диференційованою. Це припущення означає що, по-

перше, зміна “х” може безперервно змінюватися, і, по-друге, значення функції (рівня 
спроможності) досить гладко міняється при зміні “х”  (величини виділених та використаних 
на МТЗ коштів). 

2. Це монотонно зростаюча функція, що визначається на інтервалі [ нmin ;cc ], тобто 

0>
)(

dx

xdf 
,                                                   (4) 

                                    (5) 

                                       .                                    (6)  

3. Це вигнута функція на інтервалі [ нmin ;cc ], тобто 

,                                                  (7) 

причому  . 
Вигляд функції пояснюється тим, що, за відсутності якісних змін в організаційно-

штатній структурі ОУ, кожна наступна одиниця фінансових коштів, виділених на МТЗ, при 
зростанні обсягу фінансування дає все менший ефект рівня спроможності по мірі насичення 
його потреб в МР і послугах. 

Запропонована функція відноситься до моделей затухаючого зростання і досить точно 
апроксимується за допомогою модифікованої експоненти, яка дозволяє урахувати мінімальні 
та нормативні потреби ОУ в ресурсах: 

)-( н

)(
сxB

eAxf  .                                           (8) 

Для визначення параметрів А і В слід скористатися співвідношеннями (5) – (6) і 
розв’язати відповідну систему рівнянь:  

                                                  (9) 
У результаті будуть отримані такі вирази для розрахунку цих параметрів: 
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max+1= PA ,    
minн

minmax )1(

cc

PPln
B




 .                            (10) 

Після підставлення виразів (10) у формулу (8) отримаємо показник рівня спроможності 
ОУ, що враховує норми забезпечення: 

minн

н

-

-

minmaxmax )1(1
сc

xc

PPPP  .                               (11)  

З урахуванням важливості різних типів ресурсів (МР, послуг) для досягнення рівня 
спроможності ОУ даний показник матиме такий вигляд: 

                 (12) 
де J=S+U – загальна кількість типів ресурсів (МР і послуг), якими забезпечується 

даний вид ОУ;  

jφ  
– ваговий коефіцієнт ресурсів j-го типу, що відображає їх внесок у 

забезпечення спроможності ОУ виконувати завдання за призначенням; 
      jx

 
– кошти, виділені на забезпечення ОУ ресурсами j-го типу. 

В умовах нерівномірності розподілу фінансових ресурсів на придбання МР і послуг, 
ненадійності постачання МР і надання послуг (несвоєчасності, порушення комплектності, не 
відповідності якості), вимушених замін одних типів МР іншими, використання МР понад 
нормативних термінів експлуатації тощо визначення мінімального та максимального рівнів 
спроможності ОУ доцільно здійснювати за допомогою методів експертних оцінок [11].   

Вагові коефіцієнти типів ресурсів розраховуються або експертними методами або як 
відносні коефіцієнти, наприклад, відносна міра відхилення вартості мінімальних потреб від 
вартості нормативних потреб ОУ у ресурсах (МР, послугах) конкретного типу до такого ж 
відхилення у ресурсах в цілому [12]: 

 

   Jj
aa

aa
φ jj

j ,1,
minн

minн





 .                                          (13) 

Запропонована модель оцінки впливу МТЗ на спроможність ОУ виконувати завдання 
за призначенням дозволяє оцінювати рівень спроможності будь-яких організаційних 
формувань сил СБОД з урахуванням їх норм забезпечення, вартості, логістичних витрат на 
постачання та коефіцієнтів важливості різних типів ресурсів в умовах зміни обсягів 
фінансування їх МТЗ. 

При необхідності оптимізації управління МТЗ ОУ сил СБОД, з урахуванням виду 
запропонованої функції залежності, розв’язуються пряма чи обернена задачі нелінійного 
програмування, які дозволяють максимізувати рівні спроможності ОУ виконувати завдання 
за призначенням при виділених обсягах фінансування їх МТЗ або мінімізувати фінансові 
ресурси на придбання МР і послуг, необхідних для досягнення заданих рівнів спроможності 
ОУ сил СБОД, з урахуванням їх потреб та вартості й логістичних витрат на постачання МР і 
надання послуг на різних ринках збуту.     
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CONSTITUTIONAL COURT OF BULGARIA – WHO MAY STOP ITS 
WORK? 

 

The Constitutional Court of Bulgaria has been in action for nearly 25 years. It has asserted its place among 
the most important and active state authorities by deciding many controversial political and legal cases, including 
presidential and parliamentary elections, defense of fundamental rights of citizens, etc. Over the last few years, 
however, its work has been interrupted by other state bodies. The article focuses on some of the issues that have 
impeded the Court’s functions. 

Keywords: Constitutional Court, Justices, President, Parliament, Vow. 
 

The Constitutional court (the Court) of Bulgaria is responsible for performing constitutional 
justice as per the Constitution of 1991. Although the Court is a new state body within the system of 
Bulgarian public authorities, it has asserted itself as an independent and unbiased institution in the 
last quarter of a century. This is due mainly to its powers endowed by the Constitution, which has 
set its place to the highest level within the hierarchy of state authorities. The court has the power to 
affect the acts of the legislature and the president of the republic by declaring them unconstitutional 
and thus impeding their application. Constitutional control performed by the Constitutional court is 
indigenous to any democratic and contemporary constitution and also a major part of a rule-of-law 
country [1]. Bulgarian Constitutional court has a special jurisdiction to provide binding 
interpretations of the Constitution [2], which is not very common among those types of courts [3].  

However, The Court could fail to execute its duties effectively despite the guarantees 
provided for by the Constitution and the special Constitutional court Act (CCA). This may be 
achieved mainly by political steps or actions just because the status of the Court is safeguarded by 
sound legal norms [2]. Such an impediment was introduced at the end of 2012 when the Court’s 
composition was about to be renewed following the quota rule – the Court stopped work for about 
four months as it did not have full 12 members with operational nine-year term of office [2]. Four 
of the Court’s judges should have been replaced because their term of office was over (two of the 
judges belonging to the parliamentary quota, one – appointed by the President, and one – elected by 
the judiciary). In accordance with article 5 of CCA the Parliament elected [2] two jurists as judges 
to the Constitutional court (together with the President and the judiciary) and thus ensuing the 
continuity rule, which is typical for the Constitutional court [2]. The court should have its full 
configuration of 12 judges following the procedure of solemnly vowing to unconditionally observe 
the Constitution and the CCA [2]. Subsequently, the elected jurists have lawfully become 
constitutional court judges. The President of the Court shall announce the termination of the term of 
the judges who have served for nine years. The members of the Court may not continue to perform 
their obligations after nine years of office, notwithstanding their successors have assumed their 
duties. 

Delaying or failing to renew the members of the Court may lead to a number of severe 
issues. The most significant of these is suspension of the Court’s activities. This is due to the fact 
that the Court is a joint body with 12 members and cannot proceed with its duties unless it has a 
complete configuration of justices. Such a situation may arise when: 1) the president of the court 
does not propose to the Chairman of the National Assembly, the President and the Chairmen of 
Supreme Court of Cassation (SCC) and the Supreme Administrative Court (SAC) to respectively 
choose or appoint new justices three months before the expiration of the term of the respective 
justices; 2) the procedure for election or appointment is delayed by the Parliament, the President or 
the chairmen of SCC and SAC; 3) the newly appointed or elected justices do not solemnly vow as 
per Article 6 of CCA. 
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This situation is unusual but rather easy to cope with. The Court’s President’s duty to 
approach the Parliament, the President of the republic and the judiciary to initiate election 
procedures does not entail any punishment whatsoever. Moreover, if the President of the court 
would not take any actions in terms of renewal of the court’s members within the respective time 
limit and terms of office, all three state authorities (i.e. The Parliament, the President and the 
chairmen of SCC and SAC) may continue with the election process on themselves and elect or 
appoint justices as per their quotas. 

When the fault for the delay in the procedures for appointing or electing justices of the 
Constitutional Court belongs to the Parliament, the President and/or the judiciary, the consequences 
are more or less similar. Nevertheless, the Parliament may undergo sanctions in regard to political 
responsibility – the civil society may issue declarations or even protest against misdemeanor of the 
National assembly. Furthermore, the opposition may possibly take political steps in order to 
contradict the majority. The parliamentary opposition is supposed to be quite vigorous under such 
circumstances because normally, the Constitutional Court’s rulings are the most effective means 
against unconstitutional acts of Parliament (where the majority prevails). In addition, the election 
process performed by the chairmen of SCC and SAC is mainly organizational as the members of 
these supreme courts vote at their general assembly – they could initiate the election of 
Constitutional court justices even without their chairmen, who will not be hold responsible for 
inactivity. 

Failing to take the compulsory vow by the Constitutional court justices is a major 
impediment to enter into office. Article 11, para. 3 of CCA provides for that the termination of 
office of the leaving judge shall occur upon administration of the vow of the newly elected or 
appointed justice. If this was not the case, the Court might have had more than 12 members at a 
time. That is why, the “new” judges should take the vow on the same day when the term of office of 
the “old” judges (who have served for 9 years) expires, considering the respective quota. In case the 
vow is taken earlier by the “new” judges, the 9-year term of office of the “old” judges would be 
violated. It is unacceptable and even unconstitutional to have the Constitutional Court with less than 
12 justices at a time. The Court has ruled earlier [2] that constitutional justices may not continue 
with their duties after they have served for whole nine years of office. Following this particular 
Court’s decision, it is obvious that the election and appointment proceedings of “new” judges have 
to be completed before the end of the term of office of the respective judge, so that they may take 
the vow accordingly. 

The vow is a formal and solemn act and is meant to outline the prominence of the respective 
state position [2]. As stated above,  Constitutional Court judges are one of the most renowned state 
ranks, not only because of the Court’s powers but also due to the fact that they possess the same 
status as the one of the Chairman of the Parliament [2]. The vow is taken by Court’s judges as a 
final act of public affirmation that they are obliged to observe faithfully their duties as assigned by 
the Constitution and the CCA. Taking the vow is a special obligation to get further obligations [2]. 
The vow is the next phase succeeding the election and the appointment process. The respective acts 
of the Parliament, the President and those of SCC and SAC have been promulgated in the Official 
journal, so that they cannot be further amended. Each one of these three acts is peremptory and 
incorporates the sovereignly expressed will of the Parliament, of the President and of the assembly 
of the Supreme courts. The latter three institutions have the powers to appoint and elect judges to 
the Constitutional court as they symbolize the highest state power, which safeguards the unbiased 
choice and provides abidance by the rule of law. Both the selection and the judgment made about 
the Constitutional Court justices may not be subjected to any kind of control by any state authority. 
Otherwise, it would overturn the specific manifestation of separation of powers [2]. Even the 
Constitutional Court itself in its Decision № 11/1994 refutes the opportunity to review the 
constitutionality on the election/appointment of judges to the Constitutional Court. Such a review is 
absolutely unacceptable just because it confronts the leading guidelines and the common spirit the 
Constitution is based on. 



 226

The vow taking procedure involves also a compulsory solemn element, as the CCA requires 
it to be in the presence of the Chairman of the Parliament, the President and the chairmen of the 
SCC and the SAC. This legislative solution is within the traditions and the conventional state 
protocol – such a solemnity is also common also during the first sitting of the National Assembly. 
Taking the vow in performed in the presence of the legal representatives of the institutions that have 
made the selection of justices to the Constitutional Court, as well as the president, who in turn has 
appointed a justice/s by issuing a decree. The presence of these individuals occupying these high 
government positions is mandatory. In the case any of them is absent, the procedure for taking the 
vow should be postponed to another date, but it should resume as soon as the cause for the absence 
has vanished. However, Article 6 para. 2 CCA addresses two groups: first are the 
selected/appointed judges to the Constitutional Court, and second – these are the Chairman of the 
National Assembly, the President and the chairmen of the SCC and the SAC. The first group of 
people should enunciate the content of the vow referred to in para. 1 of the same article of the CCA, 
while the second group of people have to attend the solemn ceremony of taking the vow; they 
represent not only the state authorities through their official positions, but the people as the sole 
sovereign power (regarding the chairman of the National Assembly and the President who are 
elected by direct elections); they are bound by the obligation to be present at the ceremony in order 
to listen personally to their “elected representatives”  that the latter accept to conscientiously 
comply with the obligations imposed by the Constitution and the CCA. 

Once the procedure for taking the vow has commenced, nobody who is obliged to be present 
at the ceremony may interrupt it by leaving, without having any objective reasons for their 
behavior. In case the reason for leaving is objective – e.g. some health problem, the vow taking 
should continue as soon as possible, even after rescheduling. In 2012 the President left the vow 
taking ceremony due to his disagreement with the choice made by the Parliament for a judge to the 
Constitutional Court. The president’s action can only be defined as going beyond his powers. Even 
if he was right in his judgement regarding the personality of the elected judge, the president does 
not have the right to manifest his discretion in such a way. The right and the responsibility for 
assessing the professional and moral qualities of the Constitutional Court judges belong only to the 
selecting/appointing authority. The president’s actions could only be described as a kind of veto 
over the decision of the legislative body (the Parliament). The vow taking ceremony allows the 
judges to speak individually, not in a group, so that the President (and also the chairman of the 
Parliament and the chairmen of SCC and SAC) may make their minds – whether to attend or leave, 
during each of the elected judges’ vows. Overall, this has led to an intolerable legal situation in the 
field of constitutionalism and state public relations as the Court has been left with only 11 members. 

Despite the clarity of the legal framework concerning the election or appointment of judges 
to the Constitutional Court, certain problems still exist.  So, the gap should be filled up as morality 
and/or established state values and principles seem to be unfeasible. Some legislative amendments 
may be introduced to the CCA. Article 6 of CCA, which currently provides for taking the vow by 
judges, may be expanded in terms of the persons who should/may attend the vow taking ceremony 
– e.g. Chairman and Vice-chairman of the National Assembly (Parliament), the President of the 
republic or the Vice President, and the chairmen or Vice-chairmen of the Supreme Court of 
Cassation and the Supreme Administrative Court. Thus the group of persons in whose presence the 
vow may be taken is expanded. Such an amendment also provides an opportunity if anyone is 
unwilling to attend the vow ceremony or there is some obstacles for their presence, they can be 
replaced by another representative of the institution, without disregarding the balance between the 
appointing/electing institutions – The Parliament, the President, SCC and SAC. 

In addition, when it comes to ensuring the existence and functioning of a supreme authority 
such as the Constitutional Court, sanctioning legal norms may be formulated to seek some 
precautionary effect against such actions. However, by creating new provisions the legal framework 
may get overburdened. Another approach may include the interpretation of Article 103 of the 
Constitution of Bulgaria, which provides for the cases where the President and the Vice President 
may be held responsible for their actions, i.e. for “treason” and “violation of the Constitution”. The 
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Constitutional Court should interpret these two expressions as there has been no case on those 
matters and should decide whether the described demeanor of the President (exercising subsequent 
quasi review of acts of the Parliament) constitutes a violation of the Constitution and what sanctions 
he/she may be up to (e.g. impeachment).Overall, such an interpretation of the Constitutional Court 
could clarify the extent of non-liability in the powers of the President. Although such a binding 
interpretation would greatly contribute to elucidate the status of the presidential institution, it could 
not spread enough to reach the liability, which shall bear the chairman of the National Assembly 
and the chairmen of the supreme courts in case they act similarly to the president and violate the 
CCA regarding the vow procedure of the judges of the Constitutional Court. 
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EDUCATION – AN ESSENTIAL TOOL TO RE-SOCIALIZE PRISONERS  
 

Education plays a key role in preparing individuals to enter the labour market. Regarding penitentiary 
systems, education is seen as a significant tool to re-socialize prisoners. The paper addresses the issue of education 
which is considered to be one of the means of furthering re-socialization of prisoners. The paper also summarizes 
survey results on prisoners’ views on prison education. In the survey, methods of questionnaire, unstructured interview, 
analysis, synthesis, comparing, deduction, as well as mathematical and statistical methods were employed. The 
unstructured interview with ex-prisoners was conducted in the Institute of Christ the High Priest in Žakovce.  
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Education and qualifications are the key prerequisites for successful work and life 
integration. In addition, they can prevent negative social phenomena to occur. Prison education 
programs and work rank among the essential means to address social re-integration challenges of 
prisoners. Although it cannot be generalized that imprisoned persons are unemployed persons with 
little or no qualifications and skills, they can be found among prison inmates.   
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In the survey, 280 respondents were addressed, out of which 38 were found unsuitable for 
the survey. Thus, questionnaires were distributed to 242 respondents. Prison inmates surveyed were 
divided into A and B category. This was to ensure that prisoners surveyed were partly critical of 
their punishment and were not intellectually disabled.  

Regarding the age structure, the majority of first time offenders (34.7%, 84 prisoners) fell 
into the age range of 26 – 35 years. They were followed by inmates in the age range 36 – 45 years 
(25.6%), over 46 years (23.2%) and under the age of 25 years (16.5%). Regarding the educational 
attainment levels, 106 inmates (43.8%) reported secondary education without school leaving 
examinations, 78 inmates (32.2%) received elementary education, 46 inmates (19%) had upper 
secondary education and 12 inmates (5%) were with higher education qualifications. Secondary 
education without school leaving examinations was prevailing across all age ranges, excluding that 
below 25 years. In this category, 60% of inmates received elementary education, 35% of inmates 
received secondary education without schools leaving examinations and 5% of inmates had 
secondary education with school leaving examinations. Out of total 242 inmates, 124 prisoners 
(51.2%) had a job and 118 (48.8%) were unemployed prior custody. The jobs held by inmates were 
various, including auxiliary labourers’ jobs, there were also sole traders, managers and 
entrepreneurs among them.  
 Education activities in prison combined with work help shape the personality, remove 
inferiority complex and create better employment possibilities after release. Up to 24.5% of inmates 
who participated in the survey said that engagement in productive labour was a useful way to spend 
their court-ordered sentences. 22% of prisoners worry about finding a job after their release from 
prison. 63% of inmates out of which 85% had only elementary education were interested in prison 
education programs. Only 5% of all inmates expressed no interest in education programs, out of 
which 1% held a university degree. Computer-based learning was the most preferred way of 
learning (41% of responses). 25% of inmates preferred traditional forms of learning and teaching to 
computer-based learning, such as games and discussions. Taking education courses is conditioned 
by better prospects regarding pay (43%), and almost one third of respondents (31%) are motivated 
by better employability following their release from prison. Almost half of respondents (47%) hope 
they will find a job more easily due to enhanced employment skills.  
 Ex-prisoners’ views on education are as follows: 

 "educational activities did not meet my expectations",  
 "education was made fun of",   
 "In the beginning I had mixed feelings, then I was happy that I participated in and completed 

some of the prison education programs",  
 "I completed an education in prison that I had not managed before. It was a second chance 

I received". 
 According to the Prison Monitoring Report, prisoners said that they would appreciate the 
opportunity to further their education, which, however, is not offered in the respective prison 
establishment, and many inmates pointed to improper timing for educational activities [2, p. 29]. 
Such responses were not received in our survey, and therefore, it is expected that educational 
activities are made accessible to inmates. According to the Yearbook of the Prison and Justice 
Guard, a total of 438 inmates participated in educational activities, and 135 prisoners took part in 
other educational activities (e.g. courses for the illiterate, retraining courses, elementary English 
courses, etc.) in 2014. Pursuant to the Act No. 245/2008 Coll. on Upbringing and Education and on 
amendments and supplements to certain Acts as amended, prisons provided compulsory school 
attendance for 37 charged juveniles and 15 sentenced juveniles. Study at a secondary professional 
school or secondary vocational school for the purpose of obtaining a lower secondary vocational 
education in special classrooms in prisons was completed by 16 sentenced juveniles and 55 
sentenced men. Six sentenced juveniles improved their qualifications in an individual instruction. 
Grammar school study in special classrooms in prisons for the purpose of receiving full secondary 
general education was concluded by 43 sentenced persons. Study at a secondary professional school 
for the purpose of obtaining full secondary professional education was completed by four sentenced 
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males and one female. In total, 15 sentenced persons (14 men were taught in a special classroom, 
one woman individually) finished studies at a 4-year secondary professional school to acquire full 
secondary professional education (upper-secondary). Study at secondary professional schools in 
special classrooms in prisons in order to finish secondary vocational education (secondary) was 
concluded by 267 prisoners; out of this number 8 juveniles, 209 adult sentenced males and 25 adult 
sentenced females, representing a total of 242 sentenced persons, concluded 3-year studies at 
secondary vocational schools. 25 sentenced adult males attended secondary vocational schools (4 
years). Diplomas were received by 283 sentenced persons, 35 juveniles (34 males and one female) 
and 248 sentenced adults (226 males and 22 females). Justová [7, p. 56] mentions the opinion of a 
sentenced person on educational activities:  

"I am very grateful for the opportunity to enhance my education, education gave me freedom 
and sense of uniqueness. Many fellow prisoners envied us and did things to us out of spite. It was 
nice to see that people from the outside world are willing to educate us, they built our self-
confidence. The greatest benefit of educational programs is that studying in a nick was a kind of 
shock for me, first I passed my school leaving exams and then completed studies at the prestigious 
City University. I wonder why such a prestigious school went for it. If I propose any changes? 
There should be more social work in a nick. The field of study should be more general so that more 
prisoners can get enrolled. The most impressive was the attitude towards us. I had never 
experienced anything similar during serving my sentence. This attitude was something new for me 
as I used to be just a number before. And all of a sudden, there was someone who listened to you 
carefully".   

Education in prison is dealt with by the Council of Europe, Article 28.  Recommendations 
are as follows: 

 Education should have no less a status than work within the prison regime and prisoners 
should not lose out financially or otherwise by taking part in education. 

 All prisoners should have access to education, which is envisaged as consisting of classroom 
subjects, vocational education, creative and cultural activities, physical education and sports, 
social education and library facilities. 

 Wherever possible, it is necessary to ensure the operation of the prison library in 
cooperation with public libraries. 
The new criminal code lowered the age for criminal liability in Slovakia to 14 years. It is the 

age when minors often do not have full elementary education. Therefore, great emphasis is placed 
on education of the juvenile prisoners since many of them lack education. Recently, Slovakia has 
adopted legislation as well as internal regulations governing the education of minors serving their 
sentence. The applicable legislation responds to a particular need to provide education for juvenile 
offenders serving their sentence. For the purposes of education in prisons, classrooms, detached 
classrooms or classrooms for practical skills training have been set up. Minimum (1) and maximum 
(5) numbers of students in a detached classroom have been set.  If the establishment of a detached 
classroom is not feasible, individual instruction is agreed on. Prisons ensure compulsory schooling, 
literacy courses, schooling to achieve lower secondary education, retraining courses to improve 
one’s qualifications as well as other education courses. Sentenced persons can study at secondary 
vocational schools or grammar schools. Additionally, prisoners are provided the following on an 
individual basis: to take a literacy course or finish elementary school (literacy course is a 140 hour 
course); attend a retraining course, or a course to improve one´s qualifications; to be trained in 
selected professions; to study at secondary schools; and exceptionally, to study in higher education 
if they have learning skills and abilities.  

Several educational activities were carried out within the project framework. Some, 
unfortunately, could not be completed due to lack of technical support. In 2004, for instance, a 
project titled "A New Start" was developed and submitted to the European Commission for ESF 
funding. The underlying idea of the project was to develop internationally recognized training 
courses in computer skills for prison inmates. Upon the conclusion of the project, inmates may 
receive a certificate after successfully passing a test in front of the accredited examination board. 
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The awarded document is an internationally recognized certificate of full competence of the holder 
to work with a personal computer. Thus, employment chances of prisoners are significantly 
increased. The process of granting the ECDL certificate is strictly controlled both at national and 
international level, and testing can take place only in accredited rooms. In order to have full 
accreditation, classroom must have an adequate access to the Internet and this requirement failed to 
be met. Thus, course graduates are to take the final examination either after their release from 
a prison or in institutions holding a valid certificate while in custody. Another project is suitably 
titled "The Second Chance" whose aim is to teach inmates Slovak language, Mathematics, and to 
provide consulting advice in areas such as labour market, law, and issues related to reintegration of 
ex-prisoners into society. Positive feedback was given to the EU-funded projects implemented by 
prisons, such as for instance project by Ilava prison titled "Let us take new chances" implemented in 
cooperation with prisons Nitra – Chrenová and Dubnica nad Váhom,  or projects under which 
computer laboratories were established in Želiezovce and Sučany prisons. Retraining courses 
organized by Consultation and Information Centre Edukos in Dolný Kubín also received a very 
positive feedback by course participants. The aim of the courses was to help offenders to be 
released in the near future to re-enter the labour market. Retraining courses were provided for the 
profession of a barber (prison B. Bystrica – Kráľová), mason (prisons in Sučany, Ružomberok and 
Banská Bystrica), painter (prison in Ružomberok). In addition, a Manual Skills Development course 
was held in Banská Bystrica. In November 2010, prisons in Banská Bystrica, Levoča and Sučany 
organized an incentive program on labour market, which was focused on the enhancing inmates’ 
communication skills, anger and tension management, assertiveness, but also to prepare them for 
the job interview and help them in a more efficient inclusion on the labour market. In November 
2010, personality development courses, such as communication skill course, anxiety and anger 
management courses, as well as interview skills training course were organized in prisons of 
Banská Bystrica, Levoča and Sučany to help prisoners to re-enter the labour market. Among others, 
prisoners were taught how to write a letter of application for a job or how to search for a job online. 
In the course of the project’s implementation, a counselling centre was available to inmates. The 
primary function of the centre was to provide legal, social, psychological and career assistance.  

Two projects were implemented in Želiezovce prison establishment in 2013. The project 
titled "A Drug-free Zone" was aimed at primary prevention of drug abuse. Appropriate rooms were 
chosen to implement the project, the dormitory of inmates participating in the project was made 
more attractive and the meeting room was fitted with new furnishings. The purpose of the project 
titled "Computer skills – a better chance of landing a job" was to enhance the competitiveness of ex-
offenders in the labour market and to reduce future re-offending due to inmates’ inability to find 
and keep a job for the lack of technological skills required by employers. A computer room was set 
up in the educational facility within the prison premises.  

Cooperation of prison establishments and third sector organizations in social crime activities 
prevention and implementation of education programs for convicted and sentenced persons is of 
great significance. The greatest cooperation is aimed at educating and enlightening prison inmates, 
acquiring effective communication skills as well as in-demand job skills to succeed in the job 
market. Moreover, other resources were made available to organize educational, sports and leisure-
time activities for prison inmates. In conjunction with prison medical facilities, prison inmates were 
instructed on medical issues, such as prevention of infectious diseases and substance addiction. The 
greatest cooperation with Non-Governmental Organizations was focused on educating sentenced 
persons in legal matters, teaching them principles of effective communication, and enhancing their 
other skills that can improve their labour market participation after their release (civic association 
"Legal Clinic of Trnava University"/Faculty of Law, P. J. Šafárik University in Košice, civic 
association "Legal Assistance"). 

In order to improve education and awareness, the prison inmates can use library materials, 
collections and services in 24 prison libraries. Prison libraries are using WINISIS computer 
software. They are also equipped with a reading room with a separate computer where the prisoners 
can study legislation published in the Collection of laws of the Slovak Republic.  
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A survey was conducted among juveniles in Sučany prison in order to find their reasons for 
enrolling in education. The respondents were asked to answer the question whether they think they 
will benefit from prison education in terms of better reintegration into society. 83% of juveniles 
agreed (in total 94% of respondents answered yes or rather yes). The responses show the interest in 
and awareness of the importance of education. Prisoners’ educational motives mainly include better 
pay (37%) and better employment prospects (30%). Juvenile prisoners were mainly interested in 
vocational education in various trade industries, such as masonry (60%). 17% of respondents were 
interested in information technology education programs. Inmates’ interests in education programs 
vary, but the types of education programs available in a prison depend on not only prisoners’ 
interests, but also availability of teaching staff, course scope and form of instruction. Inmates are 
realistic in terms of their employability as 83% of respondents believe that their in-prison education 
will provide them with a better chance of reintegrating into society. Certificates received upon 
completion of an education program make inmates feel proud of them selves and give them hope. 
90% of sentenced persons consider the courses taken to be useful for them, primarily for gaining 
basic job and computer skills. 80% of respondents plan to find job after they are released and 13% 
of respondents plan to continue their education. None of respondents said they would be financially 
supported by their parents and 7% of respondents plan to pursue other activities. The findings 
suggest that inmates need job training classes to acquire marketable skills that can be used to find 
and retain employment following their release from prison (100% of respondents). Computer-based 
learning and teaching is the most popular form of education (44% of respondents). 30% of prison 
inmates prefer organized forms of instruction to computer-based learning, such as games and 
discussions.  
 In addition, cultural and educational activities are available to prisoners. In 2014, 366 events 
were organized in which 6,432 prisoners took part. The events included lectures, meetings with 
famous people of culture as well as music and dance events. For instance, 934 lectures on 
legislation with inmates’ average attendance of 27 and 388 lectures and discussions on health and 
hygiene with inmates’ average attendance of 25 and 728 lectures and discussions on AIDS and 
substance abuse with inmates’ average attendance of 25 were organized in 2014. 3,256 prison 
inmates participated in leisure time activities in 2014. The majority of inmates participated in sports 
activities (mostly organized sports), followed by arts and technical activities. Activities by 
maintenance, creative and technical leisure time clubs are clearly apparent in pleasant prison 
environment. Moreover, prisoners created their own magazine, featuring poetry and creative writing 
articles about various topics (science, technology, law), leisure time activities, etc. Last but not 
least, discussions with well-known Slovak people of culture and sports, as well as theatre 
performances and live music were organized for the prisoners.  

Education, work and leisure time activities develop better self-awareness of inmates. In 
harmony with Diener and Diener [4], one of the main prerequisites of life satisfaction is positive 
self-being. Emmonson [11] points out to a significant correlation between values and life 
satisfaction. All the education programs, projects, events and activities mentioned are intended to 
increase the prisoners’ awareness of their options, improve their self-perception and thus to reduce 
re-offending.  

Conclusion.  History of prisons contains various theories on and approaches to the 
reformation, punishment and social re-integration of offenders. T. Akvinský [1, p. 110] maintained 
that "sentences should punish as well as to reform." In the course of time, new forms of law 
enforcement as well as approaches to prepare offenders to re-enter society were searched for. It is 
believed that enhancing qualifications and improving employability of offenders are meaningful 
both to society and persons in custody. Early 19th century, Elisabeth Fry26 was campaigning for 
education (often sewing and knitting), employment and education for children of female prisoners 

                                                 
26 Elisabeth Fry (1780-1845) was a pioneering campaigner for better conditions for female prisoners. Early 19th 

century, she was referred to as the „angel of prisons“ for her humanitarian work. Later on, she lobbied authorities 
including Members of Parliament to reform prison system in England and Wales. 
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to improve prison conditions. Better prison conditions and education programs give prisoners better 
chances of access to employment that go in hand with financial stability and motivation.  

The work was partially supported by the Operational Programme Education, ITMS 
26110230099. 

 

References: 
1. Arnau F. 1969.  Člověk mimo zákon. Praha : Orbis Praha, 1969. 
2. Baumannová, I. 2005. Za ostnatým drôtom: správa z monitoringu podmienok v ústavoch na výkon trestu 

odňatia slobody. Bratislava : Slovenský helsinský výbor, 2005.  
3. Clemmer, D. 1940.  The Prison Community. Boston : Christopher 1940 . 
4. Diener, E. – Diener, M. – Diener, C. 1995.  Factors predicting the subjective wellbeing of nations. In. Journal 

of Personality and Social Psychology, 69. 1995. 
5. Európske väzenské pravidlá, Odporučenie (2006) Výboru ministrov členským štátom Rady Európy k 

Európskym väzenským pravidlám. In. České vězenství, roč. 14, č. 1. Praha : Vězenská služba České republiky, 
2006. 

6. Foucault, M. 2000. Dozerať a trestať. Bratislava : Kalligram, 2000.  
7. Justová, M. 2005. Cisár je nahý. Bratislava : Otto Németh, 2005.  
8. Justová, M. 2009. Zem, ktorá nemá svoje nebo. Turany : SOFA, 2009.  
9. Koncepcia väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020. [on-line]. [cit.2009-07-20]. Dostupné na 

internete: https://lt.justice.gov.sk 
10. KRAJŇáKOVá, e. – vOJTOVIč, S. 2012. Sociologická analýza trhového hospodárstva. Žilina: Georg, 2012. 
11. LEJKOVÁ, Ľ. 2001. Osobné ciele a subjektívna pohoda starých ľudí. Psychologické aspekty kvality života. 

Zborník príspevkov. Bratislava : Stimul, 2001, 166-174 
12. PORiadok výkonu trestu odňatia slobody 368/2008. [online]. [cit. 2013-04-26]. Dostupné na internete: 

http://www.vazen.sk/prava_vaznov 
13. Štatistická ROČENKA ZVJS za rok 2014. [on-line]. [cit.2015-05-05]. Dostupné na internete: 

http://www.zvjs.sk/dokumenty/rocenky/Rocenka_2014_1.pdf 
14. TRESTNÝ ZÁKON č. 300/2005 Z. z. [on-line]. [cit.2013-08-21]. Dostupné na internete: 

http://www.ucps.sk/Trestny_zakon_Vseobecna_cast 
15. ZÁKON NR SR č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže. [on-line]. [cit.2013-07-17]. Dostupné na 

internete: http://www.zbierka.sk 
16. ZÁKON NR SR č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody. [on-line]. [cit.2013-08-21]. Dostupné na 

internete: http://www.zbierka.sk 
 

Voronov K.E. 
3rd year law student  

Zaporizhzhya National University, Ukraine 
 

CONSTITUTIONALLY-LEGAL PRINCIPLES OF PRIVATE PROPERTY 
RIGHT. FORCE PROPERTY ALIENATION: PROBLEM QUESTIONS 

  
Воронов К.Є. 

студент 3-го курсу юридичного факультету  
Запорізький національний університет 
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ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
 

У даній статті розглядаються проблемні питання примусового відчуження майна у сучасному 
законодавстві України. Запропоновано шляхи вирішення цих питань. 
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The problem questions of the forced alienation in the modern legislation of Ukraine are considered in the 
article. The ways of decision of these questions are offered. 

Keywords: property, alienation, confiscation, requisition. 
 

В соціумі завжди виникають спори стосовно охорони права власності як фізичних, так 
і юридичних осіб на конкретні об’єкти матеріального світу. Враховуючи ж те, що питання 
введення в Україні воєнного або надзвичайного стану є дуже можливим, а деякі механізми у 
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регулюванні різноманітних питань захисту прав власності - досить неврегульованими, ця 
проблема є дуже актуальною. 

Питання відчуження майна в умовах надзвичайного та воєнного стану у своїх працях 
розглядали такі науковці як Харченко О.С., Каракаш І.І., Дзера О.В. та інші. 

Стаття 41 Конституції України визначає право кожного володіти, користуватися і 
розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права 
власності. Примусове відчуження об'єктів права приватної власності Основний закон 
застосовує лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі та у порядку, 
встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їхньої вартості. 
Ініціатива щодо введення воєнного або надзвичайного стану належить Президентові України 
(стаття 106 Конституції). Примусове відчуження таких об'єктів з подальшим повним 
відшкодуванням їхньої вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного 
стану [1].  

Цивільним законодавством України також визначені форми примусового відчуження 
об’єктів права приватної власності: конфіскація та реквізиція [2]. 

Стаття 316 Цивільного кодексу України визначає саме поняття права власності – це 
право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, 
незалежно від волі інших осіб. Зі статей ЦК України можна визначити ознаки права 
володіння: на власний розсуд; вчинення будь-яких дій стосовно майна не заборонених 
законом; незалежно від волі інших осіб; не на шкоду правам, свободам та гідності громадян, 
інтересам суспільства та інше. 

Аналізуючи Конституцію України та ЦК України, можемо побачити, що кожному 
гарантуються рівні права та непорушність права приватної власності. 

Що ж до примусового відчуження об’єктів права приватної власності, то саме статті 
353 та 354 ЦК України регламентують порядок та умови, за яких особа позбавляється права 
власності. Це реквізиція та конфіскація. Головними відмінностями даних понять є те, що під 
час реквізиції майно відчужується (вилучається) у разі стихійного лиха, аварії, епідемій, 
епізоотії та інших надзвичайних обставин (наприклад, воєнний або надзвичайний стан) та з 
обов’язковістю його повернення або відшкодування вартості; під час конфіскації – 
вилучається у разі скоєння особою злочину, безоплатно та без права повернення чи 
відшкодування вартості. 

Крім того, як правильно зазначає Дзера О.В., різниця тут також полягає в тому, що, 
по-перше, конфіскація має своєю метою покарання особи, тому майно вилучається у особи 
безоплатно, на відміну від реквізиції, яка відбувається за умови повного відшкодування 
вартості реквізованого майна; по-друге, реквізиція, не маючи мети покарання особи, 
переслідує певну суспільно корисну мету, інтереси держави та суспільства в цілому [3]. 

Питання реквізиції регламентуються також Законами України "Про передачу, 
примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи 
надзвичайного стану" [4], "Про правовий режим надзвичайного стану" [5], а також "Про 
правовий режим воєнного стану"[6]. Об'єднує ці закони, на думку Харченко О.С., те, що 
законодавець дозволяє реквізицію виключно нерухомих речей, транспортних засобів та 
іншого індивідуально визначеного майна, але ні грошей, продуктів харчування 
тощо [7, с.109] на відміну від положень законів України "Про зону надзвичайної екологічної 
ситуації" [8], який допускає реквізицію земельних ділянок. Проте, відповідно до статті 378 
загального закону (ЦК України) право власності особи на земельну ділянку може бути 
припинене за рішенням суду у випадках, встановлених законом. З метою уникнення складної 
та довготривалої процедури передачі державі земельної ділянки в умовах воєнного або 
надзвичайного стану інший науковець Каракаш І.І. пропонує запровадити спрощену 
процедуру: тимчасове вилучення земельної ділянки в адміністративному порядку [9, с.178, 
180, 181]. Ця думка вважається слушною, але недоречною, оскільки стаття 147 спеціального 
закону (Земельний кодекс України) робить посилання на інші спеціальні: Закон4, Закон5 і 
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Закон6, зазначаючи, що підстави та порядок примусового відчуження земельних ділянок з 
мотивів суспільної необхідності визначаються законом.  

Цікавим у Законі України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна 
в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" є те, що у разі застосування 
реквізиції: 

1. В умовах правового режиму воєнного стану здійснюється за рішенням військового 
командування, погодженим відповідно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією 
або виконавчим органом відповідної місцевої ради. 

2. В умовах правового режиму надзвичайного стану - здійснюється за рішенням 
органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, військового 
командування, органу місцевого самоврядування, на яких відповідно до указу Президента 
України про введення правового режиму надзвичайного стану покладено здійснення заходів 
надзвичайного стану. 

Сторона, що здійснює реквізицію, повинна скласти Акт приймання-передачі майна, 
від сторони, що є власником цього майна, і містить експертну оцінку майна. Відповідно до 
частини третьої статті 8 Закону України "Про передачу, примусове відчуження або 
вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану",  експертна 
оцінка може бути оскаржена у судовому порядку.  

Із тексту цього Закону4 можна зробити висновок, що особа, у якої примусово 
вилучають майно, може оскаржувати оцінку свого майна спочатку в районному суді, потім в 
апеляційному і, нарешті, в касаційній інстанції та Верховному Суді України, тобто 
спеціально затягувати цей процес не на місяці, а на роки. Також, беручи до уваги сам стан 
завантаженості судів України, їхня робота буде надзвичайно затягнутою. У такому разі 
держава фактично не зможе примусово вилучити у цієї особи майно. Питання про 
доцільність такої норми досить суб’єктивне, але її відсутність означала би порушення 
конституційних прав і свобод людини і громадянина на правомірне оскарження дій та рішень 
органів влади та місцевого самоврядування. 

Захист права власності гарантується державою правом на рівний захист прав усіх 
суб’єктів, можливість звернення до суду та права на відшкодування матеріальної і моральної 
шкоди. Більш повний перелік захисту права власності визначений статтями 386 - 394 ЦК 
України. 

Аналізуючи механізм судового оскарження оцінки вартості майна, можна побачити 
спірні моменти в юридичному регулюванні цього питання. З одного боку існують ситуації, 
коли майно фізичних або юридичних осіб дійсно вирішить державні потреби, а з іншого - 
небажання громадян фактично жертвувати своїм майном. Відміна норми оскарження буде 
означати порушення конституційних прав людини і дискредитує саму Конституцію України. 
Зрозуміло, що саме для цього законодавець чітко й не виписав правову норму, з якої 
однозначно було б зрозуміло, що первинно – відчуження (вилучення) чи оцінка майна та 
можливість її оскарження особою у суді. Оскільки на практиці було, є і буде попереднє 
вилучення або відчуження майна особи, то з метою усунення цього казусу порядок 
оскарження експертної оцінки майна має бути із самого початку уточнений законодавцем: 
після фактичного вилучення (відчуження) майна тощо. У зв’язку із цим слід доповнити 
статтю 8 цього Закону пунктом 4 таким змістом: "Оскарження оцінки майна, що відчужено 
або вилучено, не зупиняє його вилучення (відчуження)". 

Якщо ж вважати такий стан речей порушенням конституційних прав людини і 
дискредитацією Конституції України, що так і є на нашу думку, то доцільно все ж таки 
доповнити статтю 8 цього Закону пунктом 4 такого змісту: "4. Оскарження оцінки майна 
передує його вилученню або відчуженню і може бути здійснено протягом трьох днів з дня 
ознайомлення власника з експертною оцінкою його майна". 

12 травня 2015 року Верховна Рада прийняла в цілому внесений Президентом України 
проект закону "Про правовий режим воєнного стану". Згідно з цим новим Законом6 про 
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режим воєнного стану у громадян України можуть вилучати майно задля обороноздатності 
країни. Під документ підпадає як комунальна власність, так і приватна. Заходами правового 
режиму воєнного стану за законопроектом цей закон визначає, зокрема примусове 
відчуження майна, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучення майна 
державних підприємств, державних господарських об'єднань для потреб держави в умовах 
правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку [6].  

Стаття 23 цього Закону6 також наголошує на обов’язок держави здійснити попереднє 
або наступне повне відшкодування вартості відчуженого майна, а також відшкодування 
збитків, завданих під час введення воєнного стану або повернення майна, що збереглося. 

Проте і тут законодавець бере гріх на душу. Часто під час публічних виступів 
суб’єкти законодавчої ініціативи використовують словосполучення "неврегульованість 
питання". А полягає вона ця неврегульованість у тому, що навіть відшкодована державою 
сума коштів за відчужене майно згідно з експертною оцінкою навряд чи дасть власнику 
можливість придбання рівноцінного майна. Тобто попри всі сплачені особою податки та 
можливо виконані нею або членом його сім`ї військові повинності, неможливістю 
користуватися власною річчю на період її відчуження особою, для якої ця річ є джерелом 
доходу або існування тощо, ця особа додатково нестиме тягар матеріальних і моральних 
витрат у зв’язку із відібранням у неї майна. Тому загальна норма статті 22 ЦК України 
зобов'язує заподіювача збитків відшкодувати їх у повному обсязі (також і упущену вигоду), 
але ні частково, як у випадку реквізиції. Наприклад, у разі реквізиції автомобіля експертна 
оцінка майна буде встановлена з урахуванням року випуску цього автомобіля. Проте це не є 
основним показником, оскільки охайний власник використовує обережно свою річ, а в 
окремих випадках він міг взагалі нею не користуватися певний тривалий час. У такому 
випадку держава фактично отримує новий автомобіль за ціною старого. Право власника на 
новий автомобіль у цьому разі порушується, оскільки він навряд чи зможе придбати 
адекватне авто за надані гроші.  

Інший приклад: залиття сусідської квартири. Навіть у разі пошкодження однієї 
стрічки шпалер суд зобов'яже заподіювача шкоди виконати ремонт у приміщенні з 
урахуванням заміни всіх частин шпалер, а не однієї. Крім того, відшкодування буде з 
урахуванням цін, які склалися на ринку на час відшкодування збитків, а не за цінами 
десятирічної давнини на пошкоджені шпалери. 

Як аналог розв’язання нашої ситуації доцільно послатися на норму статі 5 Закону 
України "Про міліцію", відповідно до якої у разі неправомірних дій міліції відшкодуванню 
потерпілим від цих дій підлягає у повному обсязі майно (а саме: гроші, грошові вклади і 
відсотки із них; цінні папери та відсотки із них; частка у статутному фонді господарського 
товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не отримав відповідно 
до цієї частки; інші цінності), вартість вилученого майна, якщо його повернення в натурі 
стало неможливим [11]. 

Зрозуміло, що навіть за рівності державної і приватної форм власності, законодавець 
перш за все дотримується майнових інтересів держави. Проте, заради справедливості, 
вважається за доцільне експертну оцінку майна проводити за фактичної його цінністю, а не 
за умовним ступенем зносу, також заборонити реквізицію майна у разі відсутності крайньої 
необхідності (неможливість придбати ідентичне майно у його виробника) у фізичних осіб, 
для котрих це майно є єдиним джерелом існування. 

Крім того, у разі неможливості попереднього відшкодування вартості майна набувач 
має обґрунтувати письмово неможливість цього відшкодування. Такий обов’язок не 
закріплений ані у спеціальному законі4, ані у спеціальному законі6, які мали б 
конкретизувати загальні положення статті 41 Конституції України. 

Частиною п’ятою статті 6 та частиною третьою статі 7 Закону України "Про передачу, 
примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи 
надзвичайного стану" передбачено, що право державної власності на майно виникає з дати 
підписання акта прийому-передачі майна. Проте це суперечить частині 4 статті 182 ЦК 
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України та частині 3 статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію нерухомого майна 
та їх обтяжень", відповідно до якої права на нерухоме майно та їхнє обтяження, які 
підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону, виникають з моменту такої 
реєстрації [10]. Це протиріччя повинно було бути усунено прийняттям Закону6 або 
внесенням змін до Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення 
майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану". 

Іншим випадком правового казусу можна вважати ситуацію щодо тимчасового 
вилучення майна особи. Так, відповідно до статті 167 Кримінального процесуального 
кодексу України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного 
можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення 
питання про арешт майна або його повернення [12]. Проте статтями 309 та 392 КПК не 
передбачено право особи на оскарження тимчасового вилучення майна. Кримінальним 
законодавством окремо від строків досудового слідства не передбачений строк такого 
тримання майна окремо від його власника. Тут також не передбачено право особи на цій 
стадії досудового слідства оскаржити тимчасове вилученням майна, що протирічить 
зазначеній вище статті 41 Конституції України. 

Уважаємо, що це протиріччя положень Основного закону України та КПК України 
мають бути законодавчо врегульовані, шляхом доповнення КПК відповідними статтями, які 
будуть встановлювати строки тримання тимчасово вилученого у особи майна, а також 
наділять її правом оскарження цих слідчих дій. 

Аналіз питання правового врегулювання відчуження (вилучення) майна дозволяє 
зробити висновок про наявність значних недоліків у чинному законодавстві, які потребують 
свого подальшого усунення шляхом внесення відповідних змін до законів України "Про 
передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного 
чи надзвичайного стану", "Про правовий режим воєнного стану" та до Кримінального 
процесуального кодексу України з метою більш повного захисту законних прав та інтересів 
фізичних та юридичних осіб, а також держави. 
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА БЕЗДОМНЫХ ГРАЖДАН НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ 
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The subject of the research is the tendencies and regularities of illegal employment of homeless people 
predetermining the lack of legal regulation of work safety between employer and employees. At the heart of the 
considered problem of work safety of homeless citizens is found the social significance of the factor of risk of harm to 
human health. Such fundamentally new paradigm of work safety of homeless citizens involves the practical question of 
the availability lack of this workers category to the legal state guarantees on health and social security during the 
execution of their illegal work. 
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Введение. Право осуществлять трудовую деятельность для любого гражданина 
Республики Молдова независимо от социального положения является одной из основы 
жизни и материального благополучия в обществе. Построенный в стране правовой алгоритм 
защиты трудовой деятельности человека предписывает определенные правила по охране 
труда с учетом специфики занятости работника, рассматривающие устранения рисков 
повреждения здоровья на производстве и профессиональных заболеваний. С переходом 
Республики Молдова на рыночные условия труда в конце XX века, работающий человек 
столкнулся с грубейшими нарушениями соблюдения правил охраны труда работодателями. 
Особенно эту проблему до настоящего времени на себе ощущают бездомные граждане 
страны.  

Изложение материала. Собственно проблема охраны труда бездомных граждан 
отражает процесс незаконности по причине устройства данной этно-категории социума на 
рабочее место без письменного заключения индивидуального трудового договора с 
работодателем [1]. Предметом нелегального трудоустройства бездомных граждан стало 
отсутствие у них внутреннего удостоверения личности, постоянной регистрации по месту 
проживания [2], а также желания работодателя получить выгоду и обогатиться за счет 
фактора эксплуатации чужого труда. Ярким проявлением возрастания нелегального 
трудоустройства бездомных граждан определяется в сельских местностях страны у 
фермеров, имеющих крестьянское хозяйство, несмотря на то, что огромное количество 
данной этно-категории социума проживают в населенных пунктах городского типа. Так, 
взаимоотношения между бездомным гражданином и работодателем строятся на рабочем 
месте по правилам, которые устанавливает сам работодатель без соблюдения охраны труда, 
нарушая ст.36 Конституции РМ [3], п.а) ст.227 ТК РМ [4] и п.b) ст.8 Закона РМ „О 
крестьянских (фермерских) хозяйств” [5]. Этот подход работодателей по обеспечению прав 
человека на охрану труда ставит бездомных граждан в центр существования проблемы с 
позиции фактора риска причинения вреда здоровью и социальной защиты работника. 

Начальной стадией проблемы охраны труда бездомных граждан проявляется в 
предоставлении будущими работодателями информации об существующем риске 
повреждения здоровья. Отчуждение работодателями информации от бездомных граждан по 
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вопросам безопасности и гигиены труда, приводит к нарушению п.a) ч.1 ст.8 Конвенции 
Международной Организации Труда (МОТ) №184 [6] и увеличению несбалансированных 
интересов индивидуумов в сфере труда. Этот процесс отражает специфику предмета – права 
и теневой занятости бездомных граждан. Характерной чертой предоставления информации о 
вредных и опасных условиях труда угрожающих здоровью бездомных граждан является 
ключом к сохранению здоровья человека на будущем рабочем месте. Очевидно, что 
отсутствие информации у бездомных граждан о рисках повреждения здоровья на 
фермерских хозяйствах искажает и отрицает универсальные стандарты охраны труда на 
рабочем месте, предусмотренные ч.1 ст.34 Конституции РМ [Там же 3] и ч.1 ст.11Закона РМ 
„О доступе к информации” [7].     

Реальная модель трудоустройства на фермерское хозяйство бездомных граждан, 
обусловлена формой допуска лиц к работе, не прошедших медицинского обследования. Хотя 
результат медицинского обследования физического здоровья бездомных граждан, напрямую 
зависит от пригодности будущих работников к выполнению порученных им трудовых задач 
работодателями. Подобное отношение фермеров к риску повреждения здоровья бездомных 
граждан систематически демонстрирует проблему охраны труда данных работников, а также 
служит нарушением ст.238 ТК РМ [Там же 4] и п.l) ст.13 Закона РМ „Об охране здоровья и 
безопасности труда” [8].  

В результате работодатели, принявшие на рабочее место бездомных граждан без 
оформления трудовых отношений, следовательно, не осуществляют страхование каждого 
работника от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на фермерских 
хозяйствах. Происходит это на базе отсутствия мотивации бездомных граждан в собственной 
социальной защите в виде социального страхования при их трудоустройстве к 
работодателям, выступающей основой экономических отношений между фермерами и 
данной этно-категорией граждан. Следуя такой природе страховых отношений, впоследствии 
сформировалось отсутствие доступности бездомных граждан к правовым государственным 
гарантиям на медицинское обеспечение и социальную защиту в процессе своей трудовой 
деятельности, согласно п.t) ст.225 ТК [Там же 4] и ст.2 Закона РМ „О страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях” [9].  

Трудоустроенные бездомные граждане у фермеров, также не проходят обучения и 
инструктаж по вопросам охраны труда, согласно непосредственному месту трудовой 
деятельности на фермерских хозяйствах, что нарушает п.b) ст.7 Международной 
Организации Труда (МОТ) №184 [Там же 6]. Несмотря на то, что в каждом 
зарегистрированном фермерском хозяйстве существует разработанная инструкция по охране 
труда с учетом специфики трудовой деятельности каждого работника в отдельности, 
согласно Норме МТСЗ РМ „По разработке инструкций по охране труда” [10]. В настоящее 
время отсутствие обучения и инструктажа бездомных граждан в области безопасности труда 
на фермерских хозяйствах ощутимо влияют в принятии решений по рациональному 
использованию трудовых обязанностей работника перед работодателем, что приводит к 
максимальному эффекту нанесения вреда собственному здоровью. В рамках этого предмета 
проблемы, устанавливается модель рабочего – бездомного гражданина, занимающего 
определенное социальное положение в обществе, перед которым ставится задача 
выполнения определенных трудовых функций без сохранения его здоровья, что 
автоматически приводит к нарушению п.l) ст.225 ТК РМ [Там же 4] и Нормы МТСЗ РМ „По 
организации обучения в области охраны труда персонала, учреждений и организаций” [11].   

Бездомные граждане выполняющие свои трудовые обязанности перед работодателями 
фермерских хозяйств работают сверх установленной продолжительности рабочего времени, 
независимо от требующихся дополнительных физических усилий, а также существующих 
вредных факторов физического и биологического характера. Продолжительность рабочего 
времени бездомных граждан определяется лично работодателем. В широком смысле наличие 
сверх продолжительности рабочего времени в трудовой деятельности бездомных граждан 
создает II-а фактора: во-первых, увеличение экономического капитала работодателей; во-
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вторых, получение материального благосостояния работодателей за счет причинения вреда 
здоровью данной этно-категории социума. Использование подобного стиля управления 
работодателями на собственных фермерских хозяйствах в стране, влечет к нарушению 
закрепленного в ч.2 ст.232 ТК РМ [Там же 4].    

При выполнении бездомными гражданами трудовых обязанностей в условиях 
существующего риска для здоровья на фермерских хозяйствах, возникает потребность в 
обеспечении данных работников рабочей одеждой и обувью, с последующей чисткой и 
обезвреживанием. Здесь основным фактором нарушения охраны труда становиться не 
желание многих фермеров обеспечивать бездомных граждан необходимой рабочей одеждой 
и обувью для предупреждения опасности их здоровья как работников. Такая иллюстрация 
использования трудовой деятельности бездомных граждан на фермерских хозяйствах, 
рассматривается автором данного исследования, как качество человеческой натуры и 
правовой воспитанности работодателей, которые являются внешним регулятором фактора 
риска причиняющего вред здоровью своим подчиненным, нарушая ст.240 ТК РМ [Там же 4]. 

Каждый бездомный гражданин страны в процессе своей нелегальной трудовой 
деятельности на фермерских хозяйствах связан с загрязнением кожного покрова физического 
тела. Однако крайне малое количество фермеров имеют на своем крестьянском хозяйстве 
душевые комнаты и умывальные раковины для смыва загрязненного кожного покрова 
работника в не зависимости от легальности или нелегальности выполнения трудовой 
деятельности. В результате создалась ситуация, при которой бездомные граждане смывают с 
себя грязь подручными средствами, что ведет к противоречию с п.75 и п.79 Постановления 
Правительства РМ „Об утверждении Минимальных требований по охране здоровья и 
безопасности труда на рабочем месте” [12]. Наряду с этим работодатели уклоняющиеся от 
обеспечения охраны труда работников по гигиене кожного покрова бездомных граждан, 
способствуют благоприятным условиям развития микробов, вызывающих многочисленные 
патологические процессы как на самой коже, так и внутри организма человека.  

Показанные автором данного исследования несоблюдения работодателями правил 
охраны труда на собственных фермерских хозяйствах, свидетельствуют о травматизме 
биологического организма бездомных граждан, которое влечет кратковременную либо 
длительную утрату трудоспособности, лишая человека возможности исполнять свои 
трудовые обязанности. Нарушения в биологическом организме работника приводят к 
необходимости получения курса лечения для восстановления его здоровья. Естественно, 
работник должен обратиться к семейному врачу для направления его к узким врачам-
специалистам, чтобы определить диагноз о сущности болезни и состояния пациента.  

В реалии, большинство трудоспособных бездомных граждан не имеют возможности 
обратится за бесплатной медицинской помощью к семейному врачу либо узким врачам-
специалистам, по причине отсутствия „Полиса” Обязательного Медицинского Страхования 
[13], в связи с осуществлением своей нелегальной трудовой деятельности у работодателей. 
Допустим, бездомные граждане все же обратились за медицинской помощью, которое 
обусловлено болезнью либо травмой полученной на нелегальном рабочем месте, вследствии 
несоблюдения правил охраны труда работодателями. Это приводит к III-м негативным 
факторам:  

во-первых, бездомные граждане не могу реализовать свое право на открытие листка о 
медицинском отпуске (больничного) в виду отсутствия застрахованности работников в 
системе государственного социального страхования, предусмотренного п.3 и п.4 
Постановления Правительства РМ „Об утверждении Инструкции о порядке выдачи листка о 
медицинском отпуске” [14];  

во-вторых, не будет произведет порядок расследования, регистрации и учета 
несчастных случаев на производстве, произошедших с работниками, трудящихся у 
работодателя, что нарушает Постановление Правительства РМ „Об утверждении Положения 
о порядке расследования несчастных случаев на производстве” [15];  
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в-третьих, работодатель не будет возмещать вред полученный работниками при 
исполнении своих трудовых обязанностей ч.8 ст.228 ТК РМ [Там же 4]  и Постановления 
Правительства РМ „Об утверждении Положения о выплате предприятиями, организациями и 
учреждениями единовременного пособия в связи с утратой трудоспособности или смертью 
работника вследствие несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания” [16].  

Закрепляя гражданскую субъективность бездомных граждан на право охраны труда 
можно употребить в адрес работодателей высказывание J. Stranks, что «одним мощным 
источником ошибок в этих ситуациях является неумение анализировать и примирять 
противоречивые данные, вытекающие из несовершенного понимания самого процесса» [17, 
p.127]. Это означает, что существующий кризис в сфере охраны труда бездомных граждан 
утвердил принцип сращивания работодателей с правовым нигилизмом, становясь 
индуктором определения границ действия права и денежного дохода работника в 
удовлетворении минимальных потребностей, необходимых для жизни. Смысл проблемы в 
сфере охраны труда бездомных граждан заключается не только в правовых нарушениях 
работодателей, но и в действующей законодательной нормативно-правовой картине страны в 
сфере труда. В законодательной базе страны не прописаны действия подтверждающие 
возможность официального трудоустройства граждан находящихся в подобных случаях, что 
нарушает ч.2 ст.3 Конвенции Международной Организации Труда (МОТ) №187 [18] и 
инициирует реакцию нелегального устройства на рабочее место среди бездомных граждан. 

Результат. Дефекты механизма законодательной базы страны образовали правовую 
коллизию отсутствия охраны труда, что наносит существенный урон правовому порядку в 
сфере труда. Очевидно, что процесс отсутствия охраны труда обеспечивает концептуальный 
скелет нелегального трудоустройства и напрямую отражает теневую занятость бездомных 
граждан, а также поддерживает существование феномена „крепостного работника” в XXI 
веке [Там же 1]. Именно этот спектр правовой коллизии, работающий по принципу 
отрицательной обратной силы, приводит к циклическому алгоритму правового 
регулирования охраны труда бездомных граждан, осуществляющегося в условиях защиты 
трудовой деятельности человека на территории государства.  

Выводы. В целом, актуализация проблемы прав бездомных граждан на охрану труда 
является результатом государственно-правового застоя, устойчивой деградации механизма 
сбалансированности трудовых отношений и неравномерности преодоления социальных 
проблем.  Кризис системы правовых гарантий на охрану труда стал болезненным синдромом 
дезинтеграции социально-экономической устойчивости личности в сфере труда, что 
инициирует реакцию нелегального устройства на рабочее место среди бездомных граждан. 

 Соответственно усеченность прав бездомных граждан в сфере труда показывает 
сомнительную возможность положительного воздействия на развитие законодательной базы 
по охране труда работников. Поэтому, несмотря на свою незначительною долю в общей 
массе рынка труда, бездомные граждане играют огромную роль в эволюции охраны 
трудовых прав граждан на территории страны. 
 

Литература: 
1. Семенцул С. В. Тенденция ограничения прав в официальной деятельности натурализированных 

бездомных граждан на территории Республики Молдова (сравнительно-правовой анализ) // Zbiór 
raportów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Państwo i Prawo. Aktualne 
naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka", Gdańsk (Polska), 29.06.2015 - 30.06.2015 roku, - p.50-
61. 

2. Sementsul S.V. Availability of the nationalized homeless citizens to the passport system Republic of Moldova 
(comparative legal analysis) // Eastern European Scientific Journal, Düsseldorf (Germany), February, №1, 
2015, - p.62-67.   

3. Конституция РМ принята 29.07.1994 г. (Monitorul Oficial №1, 12.08.1994 г.) – [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: – URL: http://www.justice.md 

4. Трудовой Кодекс РМ №154 от 28.03.2003 г. (Monitorul Oficial №159-162, 29.07.2003 г.) – [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: – URL: http://www.justice.md 

http://www.justice.md/�
http://www.justice.md/�


 241

5. Закон РМ «О крестьянских (фермерских) хозяйств» №1353 от 03.11.2000 г. (Monitorul Oficial №14-15, 
08.02.2001 г.) – [Электронный ресурс] – Режим доступа: – URL: http://www.maia.gov.md 

6. Конвенция Международной Организации Труда (МОТ) №184, ратифицированная законом РМ №1058 
от 16.05.2002 г. (Monitorul Oficial №069, 30.05.2002 г.) – [Электронный ресурс] – Режим доступа: – 
URL: http://www.lex.md 

7. Закон РМ «О доступе к информации» №982 от 11.05.2000 г. (Monitorul Oficial №88-90, 28.07.2000 г.) – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: – URL: http://www.justice.md 

8. Закон РМ «Об охране здоровья и безопасности труда» №186 от 10.07.2008 г. (Monitorul Oficial №143-
144, 05.08.2008 г.) – [Электронный ресурс] – Режим доступа: – URL: http://www.justice.md 

9. Закон РМ «О страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях» 
№756 от 24.12.1999 г. (Monitorul Oficial №31-33, 23.03.2000 г.) – [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: – URL: http://www.mmpsfc.gov.md   

10. Норма МТСЗ РМ «По разработке инструкций по охране труда» №54 от 08.11.2001 г. (Monitorul Oficial 
№33-35, 07.03.2001 г.) – [Электронный ресурс] – Режим доступа: – URL: http://www.mmpsfc.gov.md  

11. Норма МТСЗ РМ «По организации обучения в области охраны труда персонала, учреждений и 
организаций» №49 от 01.10.2001 г. (Monitorul Oficial №33-35, 07.03.2001 г.) – [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: – URL: http://www.mmpsfc.gov.md  

12. Постановления Правительства РМ «Об утверждении Минимальных требований по охране здоровья и 
безопасности труда на рабочем месте» №353 от 05.05.2010 г. (Monitorul Oficial №91-93, 08.06.2010 г.) – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: – URL: http://www.justice.md 

13. Sementsul S.V. A Modern proces of delivery of health care to the homeless citizens in the framework of the 
compulsory medical insurance system within the territory of the Republic of Moldova (comparative legal 
analysis) // XLV-XLVI International scientific–practical conference «Questions of modern jurisprudence», 
Novosibirsk (Russian), February, No.1-2 (44), 2015, - p.79-90. 

14. Постановления Правительства РМ «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи листка о 
медицинском отпуске» №469 от 24.05.2005 г. (Monitorul Oficial №77-79, 03.06.2005 г.) – [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: – URL: http://www.ms.gov.md  

15. Постановление Правительства РМ «Об утверждении Положения о порядке расследования несчастных 
случаев на производстве» №1361 от 22.12.2005 г. (Monitorul Oficial №9-12, 20.01.2006 г.) – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: – URL: http://www.justice.md 

16. Постановления Правительства РМ «Об утверждении Положения о выплате предприятиями, 
организациями и учреждениями единовременного пособия в связи с утратой трудоспособности или 
смертью работника вследствие несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания» №513 от 11.08.1993 г. (Monitorul Oficial №8, 30.08.1993 г.) – [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: – URL: http://www.justice.md 

17. Jeremy Stranks. Health & Safety at Work: An essential guide for managers. Publisher: Kogan Page Limited, 
London (United Kingdom), 2008, - p.340. 

18. Конвенция Международной Организации Труда (МОТ) №187, Ратифицированная Законом РМ №72 от 
26.01.2009 г. (Monitorul Oficial №187-188, 18.12.2009 г.) – [Электронный ресурс] – Режим доступа: – 
URL: http://www.lex.md 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.maia.gov.md/�
http://www.lex.md/�
http://www.justice.md/�
http://www.justice.md/�
http://www.mmpsfc.gov.md/�
http://www.mmpsfc.gov.md/�
http://www.mmpsfc.gov.md/�
http://www.justice.md/�
http://www.ms.gov.md/�
http://www.justice.md/�
http://www.justice.md/�
http://www.watkissonline.co.uk/wordpress/?p=2631�
http://www.lex.md/�


 242

7. TOURISM ECONOMY 
 

Azmaiparashvili  M.O. 
Doctor of Agricultural Sciences, Associate professor 

Gori State Teaching University, Georgia 
THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM IN PROTECTED 

NATURAL AREAS 
 

Азмаипарашвили М.О. 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Горийский государственный учебный университет, Грузия 
  

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ  

 

The object of research is Ecological Tourism–the helping factor of the sustainable Development. The 
understanding and recognition of the significance of sustainable tourist  achievements became the base of eco-tourism. 
The conception of  eco-tourism means  more  sympathy and duty from travelers.  

Keywords: Sustainable Tourism, Ecotourism, Ecological sustainability, Recreational resource.  
 

Объектом исследования является экологический туризм-помогающего фактор устойчивого развития. 
Понимание и признание значимости устойчивого туристических достижений стала основой эко-туризма. 
Концепция эко-туризма означает больше сочувствия и обязанность от путешественников.  

Ключевые слова: Устойчивый туризм, экотуризм, Экологическая устойчивость, Рекреационные 
ресурс. 
 

Tourism is based on the goal-directed and clever using of tourist  resources.Tourist  
resources are the subject of tourism, which have potential to satisfy the demands which occur in 
tourist process. Tourism cannot exist if there is no tourist resource. Tourist resources are national 
property. Though the resources which have special meaning  gained worldwide significance. 

Eco-tourism means travelling to see the natural and  man-made cultural variety without 
doing any harm to it. Eco-tourism is considered as one part of natural tourism, which joins together 
people who travel  with  educational purpose. This tourists’  interest is the environment, its 
observation, and  partly  its defending. In this  kind  of tourism the main interest represents 
protected natural areas. According to this ecological tourism is considered as a strictly specialized 
kind of brightly marked scientific-cognitive free  time activity. 

The growth of demand on eco-tourism predetermined the necessity of founding protected  
areas  and  parks. Nowadays these areas represent the main objects of eco-tourism. In the frame of 
especially defended natural area the organizers of eco-tourism prefer scientific –cognitive  tourism, 
because they think that such  eco-tours are easy to make. Ecotourism, to be successful, must 
promote sustainable development by establishing a durable productive base that allows local 
inhabitants and ecotourism service providers to enjoy rising standards of living  

Sustainable development is concerned with acknowledging economic, social and 
environmental development aspects, catering for the current needs of society without damaging the 
well-being of future generations. Ecotourism is a niche market emerged because of increased 
market demands for sustainable tourism practices.It serves to provide tourism products and services 
which accommodating for the economic, social and environmental aspects of society. However, 
earlier research suggests that it is difficult to handle  three dimensions of sustainable development, 
indicating that trade-offs may occur. Furthermore, as tour operators are able to affect local 
development prospects, it is of interest to examine how they handle sustainable development, and 
more specifically, contribute to trade-offs between, social and environmental pillars of sustainable 
development [1,p. 34-38]. 
 Georgia can become one of the powerful center of the world tourism. A thorough study of the 
forests we see climates-recreational functions, mineral and thermal and thermal springs medicinal 
properties, grotto, spa resorts and places of functions, we come to the conclusion, that along with 
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the tourism Georgia may become a health cache. Nature has richly rewarded Georgia with tourist 
recreational resources. The world is not found in such places, where a small area, which our country 
has, there are so many different landscapes.That's why Georgia for its unique natural-gives 
economic conditions-one of the strong possibility of becoming a tourist country. Are only a few 
countries in the world, which is natural – climate and recreation – spa resources, so the of God 
“rewarded”. 

In order to support safe management of tourism on the sites on the permanent bases, the  
monitoring is made according to basic indicators of sustainable tourism. Here are used such 
indicators with the help of which the cause-affect connection between tourism and  area is  
measured. The most important are two types of  indicators: 1) general indicator of  sustainable  
tourism, which  is worked out for general use in tourist sites; 2) the indicator of tourist site which is 
used by the particular eco-system or one of the tourist type [2, p. 432-439]. 

The  object  of  our research  is  Borjomi –Kharagauli   natural  park. We  researched  the 
existence of safe management on the solid bases on the tourist destination place. We did  the 
monitoring  according to sustainable tourism  main indicator. The  park  belongs  to IUSN II 
category. Borjomi-Kharagauli  natural  park  was  founded on  the  purpose of  protection of  the 
wildlife  especially  its  mountainous untouched forest. The territory is  considered  convenient  and  
attractive,  in  the process of planning we used zonal  method. The zone of natural landscape 
contains the territory of wildlife rich with natural  resources, this territory is used for tourist 
recreation activities. According to the standard of  the loading norms, it turned out that  optimal  
loading  according to existing norms takes place only in  temperate zone. The tourist recreation 
capacity in the forest is 2 human being a day on 1hector. In the forestless places it is less. According 
to theoretical calculations tourist recreation loading in this park  per year is above the limit. There is 
no distraction from the tourist if we don’t take into consideration the damage made by locals on the 
environment. So the capacity is the number of holiday makers, which can be present on this area 
without making any damage to the natural resources.Well planned  and organized tourism will 
never damage the park.The research by signature method (signature- shows the quality of important 
tourism-recreational resources /objects) shows that tourism object is very attractive and is a great 
place for eco-tourism. Also was researched the conformity of tourism object  with main forms of 
recreation. In particular, climate resources, the basic elements of weather in the  recreation season. 
The research showed that the quality of comfort for the recreation season is really  high. Solvency is 
between I and II. There are critical ecosystems in the park  zone, the number of rare species had 
seriously decreased.  

Georgia according to its geopolitical location and with its natural, historical or cultural  
resources has a lot of opportunities to develop tourism. Georgia represents the classical example of 
geographical landscape of vertical zones and has  its almost complete variety from  humid sub-
tropics to nival zone. The most relevant  regions  to eco-tourism and health resorts are the regions, 
which are situated on Caucasian and South-Mtianeti’s mountainous regions and on the Black Sea 
Coast. Along with  aesthetic factor tourists are attracted by sea and mountainous medical features, 
the richest hydro-mineral  resources. 

Unfortunately, nowadays the mankind is facing  the global problem of secure of national  
resources,  which main reason is modern way of life  As a result of irrational use of the national  
resources the  natural  may lose the resource of self-restoration, especially it refers to the  forests, 
the degradation of which causes a lot of negative  ecological  results. Protection of nature is the 
strategic integral part of the development of eco-tourism. It can bring economical profit. This 
happens in eco-tourism when both the environment and business are healthy. Sometimes people’s 
interests are sacrificed to the protection of the environment. It is important to understand that 
tourism can not develop without determined influence on the environment [3, p. 67-70]. 

The  protection of natural, social and cultural resources and their sustainable usage is the 
base  of  long and successful activities. There are three main principles of sustainable development: 
ecological sustainability provides comparing of basic ecological processes with biological variety 
and biological resources; social and cultural sustainability predetermines such situations which  
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provide people’s control on their being along with material and cultural growth, which are  
concerned   to this processe of development. Also helps  to save local originality; economical 
sustainability provides effectiveness of economic development  and such situation when future 
generations will use chosen  methods of handling  the operation of the resources [4, p. 51-54]. 

So as to provide sustainable economy for tourism, tourist sustainability is needed. During 
the  sustainable development of tourism the resources should be used so as to satisfy  economic, 
social  and esthetic needs, but at the same time maintain the originality of the country. The main 
biological variety of the environment and the main tourist systems, the stable development of 
tourism should  provide social, cultural, ecological and economical criteria of harmonic mixture, 
which will give us not only maintenance of natural and cultural resources, but will become the 
predominance of their  development  and  renovation. 

The growth of demand on eco-tourism  predetermined the necessity of founding protected 
areas  and parks. Nowadays these areas represent the main objects of eco-tourism. In the frame of 
especially  defended natural area the organizers of eco-tourism prefer scientific–cognitive tourism, 
because they  think that such eco-tours are easy  to  make. Some  especially  protected  natural areas 
abroad which  don’t  demand  high  qualification, let  the  participation  of  eco-tourists.      

Conceptual question is, if it is reasonable to develop eco-tourism in strictly defended natural 
areas, is the discussion topic till these days, both among scientific society and among the workers of 
these protected areas. The main argument is that the development of the protected areas happens the 
principals of the work of the preserves and nature, with the help of organized tourism and  scientific 
expeditions, also to make excursions for servants, supporting the students’ specifically, as an  
untouchable natural standard, on which only scientific research is made.  

On the territory of the park was revealed the determinants of potential development of 
tourist  recreation resources, positive and  negative  factors. It must be  mentioned  that  the  
population has  low level of ecological self assessment, There exist the low level of government, 
regional and local coordination  of  decisions. In the development of the sustainable tourism on of 
the main method is  ecological planning conception. As a rule tourists usually are attractive by the 
regions which have  high level of ecology. The locals should take part in the elaboration of tourism 
development plan of  their region. 

The development of eco-tourism of the protected areas is the important question which 
influences  the economic situations of  the regions, it also can  activate the protection of nature in 
the  country. To our mind strictly protected natural  areas can not  only strengthen ecological 
tourism in the country, but also give a stimulus to the tourists to come with the territory of Georgia. 
The natural areas which are  protected for this reason have uniquely organized territory, have 
professional scientific and administrative personel, the practice of protecting and restoration of 
ecological systems, close  contacts with national fundamental science, the opportunity of sharing 
the experience of working abroad, have protected structures.  

So, it is necessary for  the  development  of  eco-tourism and its  functioning  in  the country  
the following:  to  draw  up  an  inventory of regional  natural  and  historical-cultural resources, 
making  of the database and identifying of scientifically valid  recreation loadings; basic planning of 
eco-tourism activities and  its integration in the plan of the developing of a region; certification of  
routs;  creation of minimal infrastructure; the rising of the professional level of a stuff. In the 
development of  eco-tourism it is important to work out the  regional  strategy, Identifying of 
criteria for eco-tourism  and its indicator, their winning mechanism and  making up such system 
which will prevent any harm to protected areas.  
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With the help of information- communication  technology, like in the rest  of  the world, in Georgia there are  
processes of accessible (access) online business services and using (demand  and  growth of  the number of uses). Along  
with online development ,the  main challenge  of the country is, high quality offer of international services, existence of 
safe informational area and security of using safe internet services, which represents the important  factor of  the 
economical and social development of Georgia. 

Keywords: Online – business procedures; Internet shops.   
 

Topicality of the Problem. 
In XXI century the development of international technologies reached its peak. The modern 

and new devices of producing of business-processes are produced and developed which give 
opportunity to make selling and buying operation through Internet without going out. The motto of 
online service is – develop new business space, offer your production to more users and increase 
sales! A lot of selling and buying processes should be made online which gives opportunity of 
economizing expenses, providing standards and quality, and fastening processes. Electronic 
massages, electronic  tenders, catalogues of products qualification profiles, electronic orders, 
electronic invoices, electronic paying etc. Needs to be done in order to access international 
standards and provide safety of internet paying. 

Research goals and objectives. 
The goal of the research is studying of online business procedures. We think that 

government policy should be oriented on effectiveness and aimed on optimization of processes 
creation of electronic services and their using, which will provide accessible and comfortable online 
service (high quality of service, economizing of  time and spending money by means of using 
electronic service) for users. Investment put in information–communication technology should be 
focused on such things, which will support needs of electronic service and creating of digital 
channels. 

The object of research. 
Online service makes opportunity to make service and product affordable by means of 

Internet and be used as a payments means, Visa and Master Card credit cards; to sell products and 
services by means of Internet; to widen the areas of sales; to shorten expanses connected with 
widening of the shop.net; to make offered service and product more accessible for users! 

The advantage of physical shop to internet shop is that in the shop there is contact with the 
product, the chance to examine it. It is possible to value how practical is the thing. The disadvantage 
is that visit to the shop is a long process, the nervous procedure during which you can’t find the 
suitable thing. 

The advantages of Internet shops are: 
 Paying with Visa and Master Card credit card from any country in the world; 
 Fast guaranteed and safe paying; 
 High quality of safety verified by Visa and Master Card secure Code technologies; 
 Verified by Visa and Master Card Secure Code advantages of the technology; 
 Minimum risk of not authorized transactions;  
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 Authorized transactions guaranteed paying; 
 High quality of clients trust during online paying; 
 Electronic commerce is an option which brings additional use for your users; 
 Economizing of time; 
 Fetching bought products to the needed place; 
 Authorization of the card during the process of transaction. 
 The problem of case studying. 

We can consider internet - shop as an interactive web site, where there is an information 
about a definite thing, it is possible to put this product into the virtual basket for further demand, 
paying with a credit card or by other electronic systems and receiving the product without coming 
out. 

As a rule internet shops are equipped with content system. There are a lot of paid and free 
content ruled systems, for example commerce (http:// www. Oscommerce.com) it represents 
popular ruled systems. 

Electronic content free system, represents dynamic renewing of information which is on the 
website, imitation on real shop process. This is the creation of product sections according to prices 
and names, searching, putting products in the baskets during observation, of arranging order, paying 
for the product by means of electronic system, renewing information about the order to the needed 
services “Engine“ hold is easily made on hosting and as a rule, such “engines” are followed by 
sector design. On the “engines“ which are estimated on more difficult and expensive Sales, for 
example: www. Amazon.com, uses [1], sometimes such situation take place which are hard to 
predict for example change of clients taste, his needs and expectations, but programme can also 
handle this kind of situations. It observes each user and remembers information about each and 
every one of them. The system can realize, what age and sex client is. And when you log in and are 
online the site again acknowledges you (with the help of an IP – internet protocol which uniquely 
identifies every computer in the Internet sphere) and tries to offer you product in which you might 
be interested in and is maximum to your taste. There are sites where you can match your chosen 
clothes on your virtual model, many sites offer you internet consulting with a real man, in case you 
are interested in something. In the difficulties occur “e-commence: ruled “engines” there is system 
of warehouse and client relationship (CRM Customer Relationship Management) joining. Here are 
collected dynamic order stories of every client. It is possible to count which products are mostly 
sought after every needed, because product which lasts long is connected with extra money. Though 
comparatively simple engines contain all necessary elements, including analysis of statistic and 
clients simple priorities, which are sufficient at the beginning for the internet shop. In case of using 
such engines it is definite what must be foreseen in the process of their choice, how the installation 
and setting of other technical parameters goes. How happens joining with internet bank paying 
module. This module gives opportunity to Georgian people to make paying operations with the help 
of plastic credit card without going out. And is divided in two types: 

1. Paying system which uses only credit cards, payment details, rules are delivered in the 
Internet with the help of safe channel. 

2. Paying systems, which use SET Secure Electronic Transaction or other analogical 
technologies, which are specially created in the internet for safe paying. This technology 
foresees giving digital certificates to each client. 
Electronic commercial system is mainly realized in Java program area. For realization of 

web- appendix is in active use today Java (Java Net Beans) and Microsoft.NET. By means of 
combining Java Net Beans system Sun Microsoft Systems corporation and Net Beans is created the 
area of Java technology automate systems cultivation (Integrated Development Environment, used 
by programmers to create software), which represents multi functional appendixes combinations 
and guarantees Java Platform Standard Edition (Java SE), Java Platform Enterprise Edition (Java 
EE) and Java Platform Micro Edition (Java ME) complex supporting of problems. 

Java Net Beans contains wide spectrum of program instruments, among these are must 
mentioned instrumental means of visual programming, service –oriented architecture appendixes. 
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(XML- Extensible Markup Language is a markup language that defines a set of rules for encoding 
documents in a format which is both human - readable and machine – readable, BPEL - Business 
Process Execution Language standard executable language for specifying actions within business 
processes with web services), straight and reverse projects (BPD – Borderline personality disorder, 
BPMN – Business process model and notation, UML – Unified Modeling Language), model 
architecture (Model –driven architecture MDA). 

The elastic means of creating and placing of web-services and Web-appendixes is Microsoft 
Net Framing Platform, which is based on high standards of program language using, one of its value 
is the opportunity of integration of existing web-appendixes and web-services in the new project. 

Bank electronic commercial system works by means of Verified Visa and Master Card 
Secure Code technology, which means three levels of identification of the card (3D secure). This 
technology is worked out by meansof Visa and Master Card paying systems, by means of which the 
card identification one more stage happens, which shortens the usage of factitious cards. 

The user can use Visa Standard, Master Card Standard in the internet shops armed with band 
el. commercial system and also can use higher classes cards. In some cases which depends on the 
card user’s bank, paying by Visa Electron is possible. During the paying the following data is 
needed, 16- sign code, validity of the card and CVV2 (Card Verification Value 2) code, which is on 
the other side of the card. 

During the using of electronic paying system it is important for the user to protect internet 
safety. Safety is connected with the safety of the information delivered by Internet and depends on 
the conscientiousness of all the members of the transaction (payer, money receivers, bank and etc.) 
The modern recall is the existence of safe information area in the country and using of the safe 
internet services. Paying by the internet should be considered safe by satisfying the following 
conditions: 

 Confidentiality of delivered information. Information connected with paying and negotiation 
should be partially or in whole in the hands of the third person; 

 Authentication of all members of the operation. All members of the operation must be sure 
that he has business with a real person; 

 Delivering of the information without any defect (entirety of data). Information should be 
protected from unauthorized changes;  

 Possibility of the negation of the treat among all the members of the operation (notarization 
of the treat);  

 Excluding of using the information about other members of the operation by one member of 
the operation. 
A lot of countries of the world and Georgia among them, has become a victim of cyber 

attack. There are different internet crimes: computer economic crimes, computer crimes in the 
sphere of private rights and entirety, computer crime against government and social interests and so 
on. So it is important the cultivation of the safe information technologies and set in motion cyber 
security strategy against cyber attacks. 

To solve the problems in Georgia there is a center of security research and analysis, which is 
oriented on the information security and its main business is studying of the different technological 
threads and its detailed analysis whether it is cyber attack, cyber crime or others. Since 2012 in our 
country the certain law has been acting, this is “the law of the information safety”[2], its aim is to 
help the effective realization of information security protection. To legalize public and private 
sectors rights and obligations in the sphere of the protection of the information security policy 
mechanisms of the government control.  
 

References: 
1.  http://amazon.com/ 
2. http://www.economy.ge/uploads/kanonmdebloba/kavshirgabmuloba/informaciuli_usafrtxoeba.pd

http://amazon.com/�


Zintso Yu. 
Ivan Franko National University of L’viv  

 

INFLUENCE OF A MARKETING PRICING POLICY ON THE INCOME OF 
THE FARM  

 

Зіньцьо Ю.В. 
Львівський національний університет імені Івана Франка 
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ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Annotation. In this article it is about influence of a marketing pricing policy on the income of a farm. The price 

is the important marketing tool which among other elements of a complex of marketing has a direct bearing on creation 
of profit. For receiving the maximum profit it is necessary to choose correctly a method of pricing and to establish the 
optimum price of farmer production. 

Keywords:price,marketing pricing policy, farm, algorithm of pricing, prime cost.  
 
Анотація. У даній статті йде мова про вплив маркетингової політики ціноутворення на дохід 

фермерського господарства. Ціна є важливим маркетинговим  інструментом, який серед інших елементів 
комплексу маркетингу має пряме відношення на створення прибутків. Для отримання максимального прибутку 
необхідно правильно обрати метод ціноутворення та встановити оптимальну ціну на фермерську продукцію. 

Ключові слова: ціна, маркетингова  політика ціноутворення, фермерське господарство, алгоритм 
ціноутворення, собівартість.  

 

В умовах мінливості вітчизняного ринкового середовища виникає необхідність у 
добре продуманій політиці ціноутворення фермерського господарства. Нестабільна ринкова 
ситуація унеможливлює будь які цінові рішення у стратегічному характері.    

Необхідність визначення дій фермерських господарств у ринковому середовищі та 
пошук максимально вигідної ціни, на рівні вигідному господарству та прийнятному 
споживачеві, за допомогою маркетингу, обумовили вибір теми даної статті. 

Одним з ключових показників життєдіяльності для фермерського господарства є ціна 
на його продукцію. Здійснення політики ціноутворення є однією з найбільш важливих 
операцій, однак переважна більшість фермерів здійснюють безсистемне та хаотичне 
встановлення цін. Суть правильної цінової політики полягає у двох взаємопов’язаних 
аспектах: перший, полягає у тому що  ціна повинна бути встановлена на тому рівні, який 
компенсуватиме витрати на виробництво товару, що в свою чергу принесе прибутки 
фермеру; а другий аспект полягає у ціні яка відповідатиме купівельним можливостям 
споживачів. 

Ціна є важливим елементом комплексу маркетингу 4 «P» або «Маркетинг-мікс». З 
чотирьох елементів комплексу: товар, ціна, місце та просування, лише ціна має пряме 
відношення до отримання прибутків. Решта елементів комплексу маркетингу становлять 
витрати для фермерського господарства [6, с.119].  

Цінова діяльність фермерського господарства складається з низки заходів щодо 
встановлення ціни, системи знижок, умов оплати за товари та послуги для задоволення 
смаків та уподобань споживачів та отримання прибутку. Окрім цього правильне визначення 
ціни є основним інструментом та аргументом у конкурентній боротьбі [5, с.127].  

Кожне фермерське господарство у ході здійснення своєї господарської діяльності 
потребує оптимальної та результативної політики цін. Для цього необхідно володіти 
специфічними знаннями про основні механізми формування ціни, її планування та аналізу. 
Виходячи з цього виникає необхідність дослідження методики цінової діяльності 
фермерських господарств. 

Одним з найважливіших інструментів який є в руках маркетолога - це процес 
ціноутворення. Для оптимального рівня збуту фермерської продукції необхідно встановити 
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економічно обґрунтовану ціну реалізації. Саме тому для встановлення ціни необхідно 
слідувати алгоритму ціноутворення [7, с.416-422]. 

Оптимальний алгоритм ціноутворення для визначення та розрахунку рівня ціни 
фермерського господарства: 

1. Визначення цілей ціноутворення; 
2. Визначення величини попиту та пропозиції, цінової еластичності; 
3. Розрахунок витрат на виробництво та реалізацію продукції; 
4. Вибір приблизного рівня цін, виходячи з умов конкурентного середовища; 
5. Вибір методу ціноутворення; 
6. Розрахунок ціни [5, с.127-128].  

У ході здійснення маркетингової політики ціноутворення вагомий вплив спричиняють 
наступні чинники, як: 

 собівартість фермерської продукції; 
 ціни конкурентів, на аналогічну продукцію; 
 особливі характеристики продукції чи рівень якості, які є привабливими для 

споживача [3, с.62].  
Однак, під час здійснення політики ціноутворення необхідно згадати про визначальну 

відмінність та водночас особливість сільського господарства з поміж інших сфер економіки, 
про вплив сезонності виробництва  на цінову політику фермерського господарства. В період 
коли йде перенасичення певними видами продукції ціна на них різко знижується, для яєць це 
березень-травень, для молока травень-липень, зернових липень – серпень [2, с.258]. 

У процесі ціноутворення, згідно з маркетинговим підходом, необхідно брати до уваги 
та аналізувати наступні показники: 

 собівартість продукції; 
 фермерську ціну; 
 ціни конкурентів; 
 наявність знижок; 
 витрати пов’язані з виробництвом; 
 врахування витрат на здійснення маркетингової діяльності; 
 постійні та змінні витрати; 
 прогнозовану ціну [2, с.287].  

Ведення цінової політики обмежується не лише вивченням ситуації на ринку та 
встановлення відповідної ціни, але й моніторинг ситуації становлення ціни протягом усього 
періоду життєвого циклу товару, відповіддю на дії конкурентів. 

У випадку коли на думку споживача ціна продукції не еквівалентна її вартості, у 
виробника існує принаймні два доступні шляхи дій: короткостроковий, але 
безперспективний, який веде до скорочення обсягів виробництва, зменшення обсягів 
отримання прибутків, та згортання діяльності господарства  (періодично знижувати ціну на 
продукцію, через систему знижок, доки поняття ціна-якість не будуть прийнятними для 
споживача, і він буде переконаний сплачує справедливу вартість за продукцію); 
довгостроковий, але перспективний, адже спрямований на завоювання нових сегментів 
ринку,  значні затрати на підвищення якості продукції, для підвищення цінності у свідомості 
споживача [8].  

Загальноприйнятими є два підходи у політиці ціноутворення: витратний та споживчий 
(рис.1) [8]. 

 У витратному підході до ціноутворення, головним етапом є виробництво. Дуже часто 
суб’єкт господарювання взагалі не отримує прибуток в результаті діяльності, навіть не 
ставити таку мету. Натомість у споживчому підході, головна увага акцентується на створенні 
цінності та вивчення попиту споживача [8]. 

На визначення оптимального рівня ціни, вплив має велика кількість факторів, які 
носять ціноутворювальний характер: 

 Рівень конкуренції: - цінова;  - нецінова. 
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 Регулювання цін: - пряме; - непряме. 
 Співвідношення попиту і пропозиції. 
 Стан грошової сфери: - валютний курс; - купівельна спроможність грошей. 
 Суспільна ціна виробництва:  - середній прибуток; - суспільні витрати виробництва. 
 Взаємовідносини зі споживачами. 
 Якість продукції. 
 Обсяги та умови поставок  [5, с.129].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Витратний та споживчий підходи до ціноутворення [8] 
 

На формування фермерської ціни впливають чотири основні сили: попит, пропозиція, 
продовольчий маркетинг та політика уряду, (рис.2) [1, с.182].  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 2. Чотири групи сил, які впливають на формування фермерської ціни [1, ст.182] 

 

Вирішення проблеми з ціноутворенням в сільському господарстві може носити 
двоякий характер. Перший варіант передбачає не вмішуватися в хід подій, в результаті чого 
багато господарств не витримають жорстких умов конкуренції, та припинять свою 
діяльність. Другий варіант передбачає державне регулювання та державну підтримку 
фермерських господарств, які можуть впливати на обсяги попиту та товарної пропозиції [4, 
с.93].  

Фермерська ціна 

Пропозиція 
 

клімат, хвороби рослин 
та тварин,  площа збору 
врожаю, імпорт 
харчових продуктів 

Попит 
 

доходи, ціни, смаки 
та вподобання 
споживачів,  
чисельність 
населення, експорт 

Продовольчий  
маркетинг 

 
додавання вартості 
(цінності) продуктам, 
динаміку цін та 
собівартості, стратегій 
постачання

Уряд 
 

підтримка, контроль за 
пропозицією, 
торговельна політика, 
та політика впливу на 
внутрішній попит на 
продовольчі товари

Сили, які впливають на формування фермерської ціни 

виробництво споживач 

витрати 

ціна 

цінність 

споживач 

цінність 

ціна 

витрати 

виробництво 

витратний споживчий 



 251

Для збільшення прибутків фермерського господарства, можна застосовувати систему 
знижок та спеціальних акцій. Однак у переважної більшості споживачів постійні знижки на 
продукцію, асоціюються з поганою якістю товару, яку інакше ніж через спеціальні 
пропозиції не реалізувати. 

Маркетингова цінова політика фермерського господарства повинна базуватися на 
таких ключових принципах: 
- однієї політики. Цінова політика є складовою економічної політики, мета та завдання яких 
повинні співпадати; 
- володіння інформації. Вивчення кон’юнктури ринку; 
- зв’язку комунікації та цінової політики; 
- гнучкість ціноутворення; 
- залежність ціна – якість - товар новинка; 
- враховування різних чинників, особливо зовнішніх, для прогнозування в майбутньому [8].  

На величину ціни впливають зовнішні та внутрішні чинники. До зовнішніх належать: 
конкуренція, державне регулювання, обсяги ринку, економічна ситуація, посередники; до 
внутрішніх: витрати фермерського господарства, його цілі та метод ціноутворення.  

Ціна має різне при значення для виробника та споживача. З позиції виробника у ціну 
повинен входити запланований прибуток, натомість для споживача – отримання цінності 
(часу, сили). Також ціна на продукцію слугує сигналом для споживачів товарів та послуг, 
про якість продукції. 

Залежно від форм реалізації розрізняють пряму й опосередковану маркетингову 
цінову політику. Пряма маркетингова цінова політика полягає в попередньому розрахунку 
цін і їх наступному регулюванні залежно від змін ринкової кон’юнктури. Непряма 
(опосередкована) маркетингова цінова політика — в опрацюванні системи знижок, 
торговельного кредитування, а також політики кондицій. 

Для отримання максимального прибутку необхідно правильно обрати метод 
ціноутворення та встановити оптимальну ціну на фермерську продукцію. Ціна повинна 
відповідати якості виготовленої продукції, нести відповідну цінність за яку споживачі будуть 
готові платити встановлену ціну. Вірне застосування функції ціноутворення забезпечить 
рентабельне функціонування фермерського господарства. На нашу думку, правильним 
методом ціноутворення, який принесе більший дохід фермерському господарству, буде 
політика гнучких цін. 
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