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ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ
УДК:658.6:347.731
Апопій В. В.,Ситник Н. С.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ:
ХАРАКТЕР І ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ
Розглядаються теоретичні аспекти матеріально-технічного потенціалу, структурні зміни і деформації. Аналізуються сучасні тенденції розвитку ядра матеріально-технічного потенціалу торгівлі –
основних фондів. Запропоновано шляхи їх ефективного використання.
Ключові слова: сфера товарного обігу, внутрішня торгівля, матеріально-технічний потенціал, основні
фонди, технології, запаси, тенденції розвитку.
The theoretical aspects of logistics capabilities, structural changes and deformation. Analyzes current trends
kernel logistic potential trade - fixed assets. The ways to use them effectively.
Keywords:sphereofcommoditycirculation, domestictrade, logisticscapacity, fixedassets, technologystocks,
trends.
Актуальність. Матеріально-технічний потенціал виступає ключовим фактором розвитку і функціонування сфери товарного обігу. Саме він визначає масштаби і темпи розвитку сфери товарного
обігу та рівень її конкурентоспроможності. По мірі
поглиблення ринкових процесів і зростання конкуренції значення цього фактору зростає. Відповідно
актуалізуються проблеми оновлення і нарощування
матеріально-технічного потенціалу, оптимізації
його структури і ефективного регулювання. Разом з
тим, виникає необхідність уточнення сутності і
сучасного змісту цієї категорії, оскільки теоретичні
погляди дослідників вітчизняних і зарубіжних
наукових шкіл суттєво різняться.
Потенціал у соціально-економічному сенсі –
поняття багатогранне. Його трактують як можливість, потужність, ресурси, засоби, наявні сили відносно конкретних обєктів, процесів, явищ у цьому
діапазоні. Матеріально-технічний потенціал є похідне, конкретизоване поняття, яке концентрує в
себе уречлеву складову, тобто технічний ресурс. З
позицій такого вузького розуміння потенціалу в
економічній літературі розкрито сутність матеріально-технічного потенціалу сфери товарного
обігу, головним чином, соціалістичного періоду.
При цьому матеріально-технічний потенціал ототожнювався з матеріально-технічною базою.

ХХ століття) в роботах В. Іваніцького, П. Вахрина,
М. Огородника основна увага приділялася розвитку
і ефективному використанню фундаменту матеріально-технічної бази – основним фондом торгівлі.
Слід зауважити, що теоретичний аналіз охоплював
як натуральну, так і вартісну форму основних фондів, що для науки і практики, безперечно, є цінним.
Але, навіть комплексне розкриття сутності
основних фондів не дає цілісного уявлення про матеріально-технічний потенціал сфери товарного
обігу. Тому в умовах ринково-орієнтованої національної економіки наукові пошуки перемістилися в
секторі можливостей. Сучасні дослідники матеріально-технічного потенціалу сфери обігу товарів
і послуг О. Азарян, В. Апопій, І. Бланк, Л. Лігоненко, Н. Міценко, В. Гросу, В. Точилін, Б. Мізюк,
А. Садеков, П. Балабан розглядають матеріальнотехнічний потенціал з позицій можливостей наявних ресурсів – матеріальних, технічних, технологічних якими розполагає внутрішня торгівля.
Таким чином, йдеться про сукупний потенціал:
наявних основних фондів (будинки, споруди), активних основних фондів (машин, обладнання, приборів, компютерів, транспортних засобів), інвентаря, технологій. матеріалів, сировини, товарних
запасів, тари. В останні роки до складу матеріально-технічних ресурсів включаються також обєкти
власної інфраструктури торгівлі і земля.

Аналіз останніх досліджень.Так, в роботах
Н. Байдакова, В. Зеленського, І. Тихонова, М. Сипливого, П. Соломахи, А. Фрідмана матеріально-технічний потенціал торгівлі розглядався як матеріально-технічна база, як являє собою сукупність
засобів і предметів праці, що використовувалися
для здійснення торгово-технологічних процесів.
Пізніше з активізацією ролі товарно-грошових
відносин в соціалістичній економіці (70-80 роки

Метою даної статті є науковий аналіз, оцінка
стану і тенденції розвитку матеріально-технічного
потенціалу сфери товарного обігу України.
Виклад основного матеріалу. Розгляд сутності і змісту матеріально-технічного потенціалу сфери товарного обігу крізь призму можливостей наяв6

них ресурсів теоретично і практично виправданий,
коли йдеться про оцінку реалізації потенціалу. Між
тим, потенціал за своєю природою характеризується не тільки статикою, але й динамікою, яка виражається в кінетичній силі потенціалу, прихованій
енергії, в резервах.
Отже, матеріально-технічний потенціал характеризується реалізацією можливостей наявних ресурсів, а також мобілізованих резервів. Таким чином, матеріально-технічний потенціал сфери товарного обігу – це сукупна спроможність її уречлевих
ресурсів і резервів забезпечити можливість реалізації основних функцій торгівлі. До такої дефініції
слід додати:
- при відповідному організаційно-управлінському забезпеченні використання ресурсів і резервів;
- при інфраструктурному забезпеченні функціонування ресурсів.
Як системне угрупування складових елементів
матеріально-технічний потенціал має складну
структуру взаємозвязків, яка забезпечує узгоджену
взаємодію і оптимальне співвідношення між елементами. Структурна модель матеріально-технічного потенціалу може бути представлена наступним
чином (рис. 1).
Склад матеріально-технічного потенціалу включає
обєкти, обєднані у пять блоків: основні фонди,
технології, матеріальні запаси, інвентар, обєкти
інфраструктурного забезпечення. Кожний блок володіє своїм власним потенціалом, який в результаті
взаємодії з суміжними блоками у сукупності створює синергетичний матеріально-технічний потенціал.
Як видно з рис. 1 матеріально-технічний потенціал взаємозалежний і тісно взаємодіє з іншими
видами потенціалів сфери товарного обігу.

Таким чином, можна сформулювати характерні
риси матеріально-технічного потенціалу:
- виражає реальні і нереалізовані можливості,
обумовлені уречлевими ресурсами і резервами сфери товарного обігу;
- пятиблочна структурна модель матеріальнотехнічного потенціалу включає основні фонди, технології, матеріальні запасами, інвентар і обєкти
інфраструктури;
- всі обєкти, які складають матеріально-технічний потенціал взаємоповязані і тісно взаємодіють
створюючи синергетичний ефект;
- матеріально-технічний потенціал взаємозалежний від інших видів потенціалів сфери товарного обігу: інноваційного, інвестиційного, трудового, організа-ційно-управлінського, логістичного,
інформаційного;
- матеріально-технічний потенціал спрямований на реалізацію основних функцій торгівлі: насамперед, техніко-технологічних і соціально-економічних;
- матеріально-технічний потенціал має свою
специфіку залежно від функціонального призначення – роздрібна торгівля, оптова торгівля, торговельне посередництво, зовнішня торгівля, ресторанне господарство (масове харчування);
- особливістю матеріально-технічного потенціалу
сфери товарного обігу є масштабність і безперервна
реалізація, причому він виконує не тільки власні
завдання, але й представляє базу для реалізації
інших видів потенціалу;
- матеріально-технічний потенціал виміряється
у натуральній і вартісній формі.

Основні фонди
Пасивні

Матеріальні
запаси

Активні

Будинки

Обладнання

Споруди

Машини

Земля

Компютери

 товари

Технології

 магазинні

 матеріали

Транспортні
засоби

 напівфабрикати

 складські
 електронні
 транспортні

 обладнання

Інвентар

Інфраструктура

Матеріальнотехнічний
потенціал

 виробничий

 будівництво

 господарський

 ремонт
 сервіс

Інноваційний
потенціал

Інвестиційний
потенціал

Організаційноуправлінський
потенціал

Трудовий
потенціал

Логістичний
потенціал

СФЕР А Т ОВАРНО ГО ОБ ІГ У

Рис.1.Склад і структурні взаємозвязки матеріально-технічних та інших видів
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потенціалів сфери товарного обігу

Ресурси матеріально-технічного потенціалу зосереджені у багатомірному просторі сфери товарного обігу.
Найбільша концентрація ресурсів матеріальнотехнічного потенціалу закономірно спостерігається
в секторі організованої торгівлі. Цей сектор включає власно торговельну галузь, а також відомчу і
фірмову торгівлю. Правда, у середині організованого сектору утворилася досить заплутана структура. Ядром тут виступає торговельна галузь, де

Тепер важливо розглядати територіально-регіональну структуру сфери товарного обігу. Всі регіони України мають ідентичну структурну модель
торгівлі і ресторанного господарства. Відповідно
спостерігається
міжрегіональна
аналогічність
структури матеріально-технічних ресурсів. Разом з
тим, слід вказати на суттєву диференціацію
забезпеченості торгівлі ресурсами у розрізі регіонів
країни, що пояснюються з одного боку розмірами
регіонів, а з другого – суб’єктивними факторами.

Системи
Торгівля

Сектора

Території

Ресторанне
господарство

Організована
торгівля

Регіони
Зони

Зовнішня
торгівля

Неорганізована
торгівля

Райони
Місто

Підсистеми

Село
Оптова
торгівля

Роздрібна
торгівля

Посередництво

Інфраструктура

Підприємства, обєднання
Фізичні особи-підприємці
Торгові обєкти ресторанного господарства

Матеріально-технічний потенціал

Рис. 2. Розміщення ресурсів матеріально-технічного потенціалу сфери товарного обігу

здійснюють свою діяльність на постійній основі
суб’єкти торгівлі офіційно зареєстровані. Паралельно функціонують чисельні торговельні підприємства і організації неторгових міністерств, відомств, громадських об’єднань, споживчої кооперації, які також легалізовані, при цьому торгівля
для них не є основним видом діяльності. Особливе
місце в структурі організованого сектору займають
ресурси підприємств зарубіжних компаній. Для них
характерно висока інноваційність і зростаючі потужності.
Неорганізований сектор в сфері торгівлі за суб’єктною чисельністю переважає. Він охоплює мільйони фізичних осіб – підприємців, неорганізованих торговців, головним чином, на ринках. Матеріально-технічні ресурси цього сектору кількісно
і якісно значно поступаються організованому
сектору. -Проте, їх склад, структура максимально
адаптована до функцій неорганізованого сектору і
відрізняється високою віддачею.
Важливо зауважити, що в сфері товарного обігу
активно функціонує ще один сектор – тіньовий. Він
охоплює значні сегменти організованого і неорганізованого сектору торгівлі і використовує суттєву
їх частку ресурсів матеріально-технічного потенціалу.

Територіальні аспекти матеріально-технічного
потенціалу сфери товарного обігу охоплюють розміщення і використання ресурсів в межах міських і
сільських територій. Тут критерієм оцінки є кількість і структура постійних жителів. Однак, в
Україні традиційно суттєву перевагу у розподілі ресурсів надавалося місту. Зауважимо, що сфера
торгівлі також не є виключенням, про що буде
доведено нижче в процесі аналізу матеріальнотехнічного потенціалу.
Системний аналіз стану і основних тенденцій
розвитку матеріально-технічного потенціалу сфери
товарного обігу доцільно здійснити комплексно в
розрізі блоків ресурсів і сфер їх зосередження.
Фундаментом матеріально-технічного потенціалу є основні фонди. У натуральному вимірі кількість споруд, будинків, які виражаються в магазинах, аптеках, напівстаціонарних об’єктах, складах,
об’єктах ресторанного господарства, електронної
торгівлі перевищує 200 тис. од., що складає приблизно 45 об’єктів на 10 тис. населення.
Вартісна величина основних фондів внутрішньої торгівлі також значна – більше 106 млрд, грн.
При цьому динаміка їх зростання висока. Можна
ствердити, що основні фонди в сфері товарного
обігу України розвиваються випереджаючими темпами (табл. 1.).
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За десять років (2000-2010 роки) основні фонди
збільшилися з 19,6 млрд.грн. до 106,2 млрд.грн.
тобто у 5,4 раза. Як видно з табл 1.(3.1) індекси
основних засобів в сфері торгівлі суттєво вищі аналогічних індексів по Україні і поступаються лише
сфері фінансової діяльності.

працівника торгівлі ресторанного господарства
дорівнювала 5500 грн., а в середньому про економіці країни 4125 грн, то у 2010 р. цей показник
складав відповідно 20,5 тис.грн і 194 тис.грн. Як
видно різниця суттєва – близько 10 разів. Навіть
при врахуванні особливостей характеру і змісту
Таблиця 1

Динаміка розвитку основних засобів в сфері торгівлі
Всього по
Україні
- внутрішня
торгівля
індекси змін
до попереднього року %
Україна
- внутрішня
торгівля
Частка
внутрішньої
торгівлі в
основних
засобах
України %

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

828,8

915,4

964,8

1026,1

1141,0

1276,2

1568,8

2047,3

3149,6

3403,7

6648,8

19,6

20,3

21,5

25,6

31,9

36,6

44,0

74,9

88,7

98,9

106,2

101,4

102,4

101,1

103,3

104,2

103,8

105,0

106,1

105,1

102,5

102,3

104,2

105,7

107,8

111,4

112,5

113,3

117,5

122,3

115,3

109,8

107,5

2,4

2,2

2,3

2,4

3,5

2,9

2,8

3,7

2,8

2,5

1,5

Дані Мінекономрозвитку і торгівлі України.

Такі масштаби основних фондів дозволяють:
- забезпечити нормальне функціонування внутрішньої торгівлі України;
- нарощувати темпи товарообороту, які перевищують удвоє середні темпи зростання національної
економіки;
- досягти задовільний рівень фондозабезпеченості торговельної сфери;
- створити основну для впровадження інновацій.
- зміцнити наявний матеріально-технічний потенціал торгівлі.
Разом з тим, частка основних засобів торгівлі в
загальнонаціональній структурі залишається низькою – всього 1,5% і має загальну тенденцію до
зниження. Попутно зауважимо, що в країнах зі
стабільною економікою її величина коливається у
межах 3,5-5,0%.Такий низький рівень вказує на
звуження масштабів нарощування основних засобів, зниження фондоозброєності працівників торгівлі і ресторанного господарства у порівнянні з
іншими галузями. Якщо в 2000 р. фондоозброєність

Роки

2000
2005
2010
2010/
2000
раз

праці в сфері торгівлі такі відставання можна вважати надмірними.
Більш глибокий аналіз показує, що основні засоби поки що домінують в структурі необоротних
активів підприємств торгівлі. Однак їх частина
стрімко падає під тиском довгострокових інвестицій. Водночас зростають масштаби незавершеного
будівництва (табл.2 ).
Дані табл.2 підтверджують зниження частки основних засобів у складі необоротних активів з 44% у
2000р. до 37% – у 2010 році. Якщо за цей період
основні засоби підприємств торгівлі збільшилися у
вартісному вимірі у 7,3 раза, то довгострокові
інвестиції в торгівлі зросли у 11,7 раза, а незавершене будівництво – в 16 разів.
Така ситуація свідчить про формування резерву
матеріально-технічного потенціалу торгівлі, кількісного і якісного оновлення ресурсів такого потенціалу. Оцінка цього процесу повинна здійснюватися з урахуванням зносу основних засобів.

Таблиця 2
Структура необоротних активів підприємств внутрішньої торгівлі України
(млн.грн. на кінець року)
Всього
Інші
Незавершене Довгострокові
необоротних
Основні засоби
Знос
необоротні
будівництво
інвестиції
активів
активи
залишсума
%
кова вар%
сума
%
сума
%
сума
%
сума
%
тість
24952
100
11050
44
5219
21
1251
5
6219
25
1213
5
78193
100
295570
38 11213 17
5389
7
23462
30
8559
11
224624 100
81301
37 39662 16 19284
10
71437
31
13100
6
8,9

х

7,3

х

7,6

х

16,0

х

11,7

Розраховано: Діяльність субєктів господарювання (статзбірник) за відповідні роки. – Держкомстат: К, 2011.
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х

10,9

х

Ступінь зносу основних засобів в сфері торгівлі
в цілому низький, не перевищує третини залишкової вартості і це пояснюється різними причинами.
По-перше, матеріально-технічна база вітчизняної
торгівлі, створена переважно в 50-70 роках минулого сторіччя, почала оновлюватися ще в доперебудовчий період.
По-друге, в трансформаційний період торгівля
стала інвестиційно привабливою галуззю з коротким терміном окупності інвестицій, тому до 2000
року темпи вкладу коштів в її розвиток значно випереджали інші галузі.
По-третє, в сфері торгівлі спостерігається активна
експансія зарубіжного торгового капіталу, яка
приводить до створення потужного матеріальнотехнічного потенціалу в сфері крупноформатних
підприємств.
По-четверте, структура основних засобів така,
що пріоритет розвитку надається активній її частині, яка систематично оновлюється під впливом
науково-технічного прогресу.
Таким чином, в силу вказаних причин знос основних засобів в сфері торгівлі зберігається на порівняно низькому рівні (рис.3.).

му в різних секторах торгівлі зі значною аплітудою.
Якщо в цілому по торгівлі за 2000-2010рр. знос
коливався від 22% до 38% з тенденцією до зниження, то в секторі організованої торгівлі, де зосереджена переважна частина торговельних підприємств ці коливання досягли мінімуму (33%) і максимуму (48%) (2010р.) з тенденцією до зростання.
Тому для торгівлі актуальними стають не тільки інвестиції, але й скорочення термінів незвершеного будівництва, сповільнення темпів вибуття
обєктів, введення в дію нових основних засобів.
Введення в дію нових основних засобів спостерігається у всіх галузях, а в торгівельній сфері цей
процес розвивається випереджальними темпами.
Якщо в 2000р. оновлення основних засобів торгівлі
складало 1,1 млрд.грн., то в 2010р. масштаби введення в дію нових основних засобів досягли 9,3
млрд. грн. у фактичних цінах, тобто відбулося зростання у 8,5 раза. Зауважимо, що в національному
господарстві України за цей період темпи були
значно нижчими (приблизно в 3 раза).
Проте, такий аналіз є одностороннім, оскільки
характер змін матеріально-технічного потенціалу
можна оцінити лише у порівнянні з масштабами і

Рис. 3. Ступінь зносу основних засобів за видами економічної діяльності

Судячи з рис.3 знос основних засобів в останні
роки коливається в межах 25-35%, що різко контрастує з реальним сектором економіки – промисловістю (50-60%) і сільським господарством
(40-50%). Важливо підкреслити, що знос є категорією динамічною, яка постійно змінюється причо-

темпами вибуття основних засобів. Із врахуванням
цього фактору в сфері торгівлі спостерігається така
динаміка (рис.4).
Дані рис.4 вказують на випереджаючі масштаби і темпи вводу в дію основних засобів порівняно
з їх вибуттям. Так, в 2000 році вибуття засобів
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Рис.4. Вибуття і введення в дію основних засобів в сфері внутрішньої торгівлі України
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складало 67% від обсягів їх вводу, а в 2010р. – лише 36%. Сумарно за цей період ввод перевищував
вибуття у 4 рази.
Безперечно таку тенденцію можна вважати позитивною. Разом з тим масштаби, основні напрями
і сфери нарощування матеріально-технічного потенціалу торгівлі стратегічно не визначені. Ці процеси розвиваються неузгоджено з програмами розвитку територій, галузей і суспільними потребами.
Основні засоби торгівлі ресторанного господарства у вигляді будівель, споруд, комплексів
створюються переважно в містах, причому насамперед крупних. Середні міста і районні центри використовують стару і реставровану матеріально-тех-

дарства, напівстаціонарних обєктів, складів, споруд, їх торговельну площу і технічну оснащеність.
У сфері організованої торгівлі в цілому спостерігається негативна динаміка кількісних змін в
структурі обєктів. Так за період 1990-2010 рр. кількість магазинів скоротилась з 120,6 тис.од. до
48 тис.од., обєктів ресторанного господарства з
62,7 тис.од. до 23,4 тис.од., тобто в 2,5 раза. Особливо прискореними темпами скорочення характеризувався період 2000-2010рр. (табл.4.).
Дані табл.4 підтверджують тенденцію скорочення
всіх видів обєктів торгівлі (за виключенням ринків) внаслідок:
Таблиця 4

Кількісні зміни у складі обєктів підприємств торгівлі України
Од.
виміру
Магазин
- кількість
- торг.площа
Напівстаціонарні
обєкти
- кількість
Обєкти ресторанного
господарства
-кількість
-кількість місць
Ринки
-кількість
-кількістьторг.місць

Роки
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2011
до
2000
(%)

тис.од
млн.м2

77,8
7,0

72,3
6,3

66,8
5,8

62,3
5,9

58,3
6,0

55,8
6,3

54,5
6,8

52,3
7,4

50,4
8,1

47,6
8,0

48,0
8,4

48,4 62,2
9,0 128,5

тис.од.

25,3

24,1

22,5

21,5

20,2

19,3

18,9

19,5

18,7

17,6

16,8

15,8

62,4

тис.од.
млн.од.

33,1
1,9

32,0
1,9

30,6
1,8

28,8
1,7

27,8
1,7

27,3
1,7

26,7
1,7

26,1
1,6

24,9
1,6

24,0
1,6

23,3
1,5

22,9
1,6

69,1
84,2

тис.од.
тис.од.

2,5
664

2,7
831

2,9
900

2,9
925

2,9
921

2,9
931

2,9
927

2,8
909

2,8
905

2,7
893

2,7
886

2,7
876

108,0
132,0

Розраховано: Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства підприємств [Статзбірник]. –
Держкомстат: К., 2011.
Роздрібна торгівля України (2000-2010) [Статзбірник]
Держагенство статистики України. – К., 2012.

нічну базу. В сільській місцевості матеріально-технічний потенціал торгівлі скорочується, причому
прискореними темпами. Так, у 1990 році в сільській
торгівлі функціонувало більше 68 тис. обєктів роздрібної торгівлі і не менше 18 тис.обєктів ресторанного господарства. В 2000 році сумарна кількість обєктів торгівлі і ресторанного господарства
складала лише 25% рівня 1990 року. Як наслідок,
розрив у забезпеченості обєктами торгівлі між
містом і селом збільшився з 1,6 раза до 3,5 раза.
Суттєве розходження зберігається між активною і пасивною часткою основних засобів. Основна
перевага надається нарощуванню нерухомості. Машини, пристрої, прилади, обладнання оновлюється
досить повільно і фрагментарно. Прогрес в активній частині основних засобів спостерігається лише
в крупноформатних підприємствах роздрібної торгівлі і сучасних логістично-складських терміналах
оптової торгівлі. Структурно ця частина зростає за
рахунок поповнення парку компютерів, сканерів,
касового обладнання та інших електронних пристроїв.
Вартісний вимір основних фондів формує достатньо глибоке уявлення про їх стан і тенденції
розвитку, але односторонньо. Для повної характеристики основних фондів необхідний ще аналіз у
фізичному вимірі. Йдеться про кількісно-якісний
аналіз магазинів, обєктів ресторанного госпо-

– оптимізації кількості магазинів, кіосків, обєктів масового харчування, насамперед, в сільській
місцевості;
– вибуття обєктів торгівлі з причин фізичного
зносу;
– перепрофілювання обєктів торгівлі переважно в системі споживчої кооперації.
Важливо зауважити, що в оптовій торгівлі руйнація матеріально-технічної бази за цей період відбулася ще більш прискореними темпами, ніж у роздрібній торгівлі. В результаті з 78 тис.субєктів, які
займаються оптовою торгівлею, лише 5,2 тис.
(6,5%) мають склади, причому малопотужні з низьким рівнем технічного оснащення. На одне підприємство в 2010р. приходилось не більше 2,5 тис.м2
складської площі, що за сучасними вимогами
надзвичайно складно впроваджувати прогресивні
технології, логістичні схеми, оптимальні процеси
товарного забезпечення роздрібної мережі.
Разом з тим, в торгівлі спостерігаються позитивні тенденції у розвитку матеріально-технічної
бази.
Перша тенденція – це зростають торговельні
площі обєктів торгівлі, що приводить до їх укрупнення, а значить створюються передумови для
техніко-технологічної модернізації таких обєктів.
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Друга тенденція полягає у тому, що торговельні
обєкти переоснащуються сучасним обладнанням,
машинами, пристроями переважно електронними.
Третя тенденція характерна для ринків. Частина
цих обєктів докорінно перебудовується і перетворюється в торговельно-сервісні комплекси.
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Висновок. Таким чином, у вітчизняній торгівлі
спостерігаються дві зустрічні тенденції у розвитку
матеріально-технічної бази. З одного боку кількість
обєктів торгівлі зменшується, а з другого – зростають торговельні площі, кількість торговельних
місць, рівень технічної оснащеності. Як результат,
підвищується пропускна спроможність обєктів
торгівлі, збільшується товарооборот на один обєкт
торгів-лі, середній розмір тобто відбувається товарна і територіальна концентрація.
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ТА ЇХ АЛЬТЕРНАТИВИ
Визначено принцип альтернативності при вирішенні проблем розвитку і конкурентної поведінки торговельних підприємств. Запропоновано декомпозиційну схему процесу обґрунтування стратегічних альтернатив у формуванні конкурентних стратегій торговельних підприємств. Розроблено модель вибору
конкурентних стратегій діяльності торговельних підприємств.
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вибору конкурентних стратегій.

Mizyuk В., Tuchkovska I.
COMPETITIVE STRATEGY COMMERCIAL ENTERPRISES
AND ALTERNATIVES
Defined principle alternatives in solving problems of competitive behavior and commercial enterprises. A
decomposition scheme reasoning process of strategic alternatives in shaping competitive strategies of commercial
enterprises. The model of choice of competitive strategies of commercial enterprises.
Keywords: competitive strategy, commercial enterprise, strategic alternatives, model selection of competitive
strategies.
Вступ. Адекватний вибір конкурентної стратегії є необхідною складовою функціонування будь
якого торговельного підприємства (ТП). Сьогодні
постає необхідність формування конкурентних
стратегій на основі конкурентних переваг, які
належать ТП у районних центрах та сільській місцевості. У результаті повинні бути розроблені
стратегічні альтернативи та вибрана та стратегія,
яка б забезпечила підвищення ефективності діяльності ТП у довгостроковій перспективі.

няних науковців питаннями конкурентоспроможності займались Р. Фатхутдінов[7, 8], П. Геєць [3]
та інші.
Постановка завдання. Метою статті є визначення альтернатив при виборі конкурентних стратегій, які дають змогу досягти бажаних цілей.
Виклад основного матеріалу. Необхідність
застосування ТП певної конкурентної стратегії зумовлюється співвідношенням між кількістю конкурентних переваг та значенням його рівня конкурентоспроможності. В якості основи процесу формування стратегічного набору конкурентних стратегій
ми пропонуємо принцип альтернативності при вирішенні проблем розвитку і конкурентної пове-

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і методологічні основи вивчення конкурентних стратегій представлені у працях таких
західних вчених як І. Ансофф [1], М. Портер [4, 5],
А. Томпсон [6], Н. Боровських [2]. Серед вітчиз12

дінки ТП. Виходячи з цього принципу, на основі
сформульованої стратегічної мети і результатів
аналізу середовища формуються різноманітні варіанти поведінки ТП, визначаються можливі шляхи
досягнення цілей при реалізації виявлених можливостей. Кожна з альтернатив, виходячи з розвитку зовнішнього оточення, повинна конкретизуватися у програмі розвитку ТП СК, яка придатна до
реалізації і є зорієнтована на досягнення успіху.
Такий підхід до вибору конкурентних стратегій
дозволить ТП ефективно розвиватися в умовах конкурентного середовища, а запропонована послідовність дій допоможе вибрати адекватні альтернативи
поведінки. По-перше, це пов’язано з умовами ринку, в яких працюють більшість ТП. По-друге, сучасні концепції і методи організації торговельної
діяльності дозволяють здійснити динамічну комбінацію різних стратегій при проведенні диверсиифікації. При цьому слід врахувати таку умову фор-

реагувати на виклики конкурентів як щодо ціни,
так і частки ринку.
Основна ідея стратегії оптимальних витрат полягає у створенні підвищеної цінності, що перевищує очікування покупців за всіма параметрами товару (якість, характеристики, привабливість, обслуговування) з одночасним переконанням споживачів
у продуманості ціни за таку цінність.
Доцільно провести експертну балову оцінку
(табл. 1) ефективності альтернатив конкурентних
стратегій для ТП за допомогою формули 1:
K  P / З,
(1)
де K – оцінка ефективності альтернатив конкурентних стратегій для ТП;
P – прогнозна оцінка результативності
альтернативних стратегій для ТП;
З – оцінка зусиль реалізації альтернативних
стратегій для ТП.

Таблиця 1
Балова оцінка ефективності альтернатив конкурентних стратегій торговельних підприємств

Параметри оцінки ефективності

Торговельні підприємства
стратегія
стратегія
стратегія
продуктового
цінового
оптимальних
лідерства
лідерства
витрат

Прогнозна оцінка результативності
альтернативних стратегій ТП
Оцінка зусиль реалізації альтернатив
стратегій для ТП
Оцінка ефективності альтернативних
конкурентних стратегій для ТП
Стратегія, що переважає

436

433

560

321

368

299

1,36

1,17

1,77

Стратегія оптимальних витрат

мування базових конкурентних стратегій, як цінова
еластичність і однорідність попиту на товари ТП у
сільській місцевості.
Для ефективного формування конкурентних
стратегій з огляду на системність, стратегічні альтернативи необхідно обґрунтувати, а вибір конкурентних стратегій ТП здійснювати на основі даних,
одержаних у результаті аналізу чинників середовища. Зміст і структуру процесу обґрунтування стратегічних альтернатив представлено у вигляді декомпозиційної схеми (рис. 1). Ми пропонуємо виділяти ті альтернативи конкурентних стратегій, які
враховують власне умови діяльності ТП СК (рівень
цін, асортимент товарів, географічне розміщення,
асортимент супутніх товарів, зручність торговельного залу, зовнішність та культура персоналу, загальна репутація ТП, якість обслуговування, репутація постачальників, додаткові послуги) та забезпечують відповідний рівень конкурентоспроможності.
В якості альтернативних стратегій запропоновано три: стратегія продуктового лідерства, цінового лідерства, оптимальних витрат. Стратегія продуктового лідерства дає можливість ТП зробити
крок назустріч тому споживачу, якому не потрібна
масова стандартна продукція; при цьому використовуються відмінності як товару, так сервісу і
реклами. Суть конкурентної стратегії цінового лідерства полягає в тому, що при її дотриманні ТП
повинні орієнтуватися на отримання довгострокового прибутку за рахунок якого можна адекватно

Відповідно до оцінки результативності Альтернативних конкурентних стратегій ТП найбільшу
кількість балів одержала стратегія оптимальних
витрат (560 балів). Натомість згідно з прогнозною
оцінкою зусиль реалізації альтернатив конкурентних стратегій для ТП найбільшу кількість балів
одержала стратегія цінового лідерства (368 балів).
Таким чином, було визначено, що для ТП найкращою стратегією є стратегія оптимальних витрат,
яка отримала найбільшу кількість балів (1,77) відповідно до оцінки ефективності.
Отже, для ТП доцільно використовувати стратегію оптимальних витрат як конкурентну, що передбачає стратегічну орієнтацію на низькі витрати,
одночасно надаючи покупцю більш якісний привабливий товар із кращими споживчими характеристиками та обслуговуванням. Такий вибір альтернативних конкурентних стратегій є відображенням оцінювання конкурентоспроможності торговельних підприємств, резервів використання конкурентних переваг, впливу конкурентного середовища та ринкової інфраструктури.
Як відомо, у кожній галузі формується власне
конкурентне середовище. Саме тому ТП повинно
правильно оцінити конкурентів та їх інтереси, галузь в якій вони функціонують, щоб виробити
найбільш оптимальні конкурентні стратегії, які б
забезпечували конкурентоспроможність. Формування конкурентних стратегій та вибір альтернатив
обумовлює прийняття відповідних управлінських
рішень щодо використання трьох можливостей зростання: 1) інтенсивного розвитку за рахунок власного
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потенціалу; 2) придбання інших підприємств або
посилення контролю над ними; 3) диверсифікаційного розширення сфер діяльності на основі пропозиції нових товарів на нових ринках, у випадку послаблення їх конкурентної позиції.

коригуючи її відповідно до швидких змін конкурентного середовища; б) спостерігати за споживачами і шукати новаторські методи підвищення споживчої цінності товарів або послуг, порівняно з
конкурентами.

Базові конкурентні стратегії

Стратегічні цілі

Стратегія
низьких витрат

Стратегія
диференціації

Стратегія
диверсифікації

Інформація про стан
внутрішнього і зовнішнього
середовища ТП

Ні

Відповідність
умов

Перегляд цілі
Так

Вироблення альтернатив

Стратегія
продуктового лідерства

Стратегія
цінового лідерства

Стратегія
оптимальних витрат

Конкретизація конкурентних стратегій

- стратегія технологічної
модифікації продукту, що
виробляється;
- стратегія модернізації продукту;
- стратегія абсолютно нового
продукту;
- стратегія імітації продукту
конкурентів.

- стратегії, орієнтовані на попит;
- стратегія диференційованих
цін;
- стратегія співвідношення рівня
цін з якістю товарів;
- стратегії, орієнтовані на
конкурентів.

- стратегія досягнення конкурентних
переваг за рахунок постачання на
ринок товарів, послуг, адекватних за
споживчою цінністю, якістю, цінами
потребам покупців, що обумовлено
оптимальними витратами;
- стратегія на якість обслуговування;
- стратегія вузької спеціалізації.

Рис. 1. Декомпозиційна схема процесу обґрунтування стратегічних альтернатив у формуванні конкурентних
стратегій ТП (розроблено авторами)

Отже, вибір оптимальних конкурентних стратегій передбачає досягнення високого рівня ефективності всіх операційних процесів, що дозволить
забезпечити низький рівень витрат порівняно з
конкурентами. Це дасть змогу ТП продавати свої
товари або послуги за нижчими цінами. Перевага за
витратами забезпечуватиме дохід лише доти, доки
конкуренти не робитимуть спроб знизити ціни і
збільшити за рахунок цього обсяг продажів. Незалежно від позиції на ринку ТП повинні: а) уважно
стежити за своїми конкурентами, обираючи найбільш ефективну конкурентну стратегію і постійно

Вибір конкурентної стратегії передбачає, що
конкретне ТП має певні переваги порівняно з конкурентами, які діють на тому ж ринку, але не менш
типовою ситуацією можна вважати наявну або
прогнозовану неконкурентність ТП.
Скориставшись графічною моделлю стратегічних напрямів діяльності ТП (рис. 2). З її допомогою
окреслюється та обґрунтовується лінія поведінки
ТП, виходячи з раніше визначеного набору альтернативних конкурентних стратегій.

14

Агресивні позиції

Консервативні позиції

Крупноформатні ТП

А. Мінімізація ризику

Б. Утвердження переваг

I

Г. Покращення
результатів

ТП СК

ТП формату «Біля
дому»

II

Д. Вибіркова експансія

Е. Вибіркове зростання

IV

III

Ж. Мінімізація ризику

В. Захист лідерства

К. Обережна експансія

Захисні позиції

Л. Проходження на ринок

Конкурентні позиції

Рис. 2. Графічна модель вибору конкурентних стратегій діяльності ТП (розроблено авторами)

Відповідно до моделі стратегічний простір поділено на чотири квадранти, кожен із яких визначає
певну конкурентну стратегію. При переході з одного квадранта в інший можлива зміна поведінки ТП
відповідно до дев’яти альтернативних позицій
(А – Л) (рис. 2).
Використання цієї моделі дозволить передбачити можливі майбутні результати функціонування
ТП і за необхідності швидко перейти до іншої альтернативної стратегії, яка б відповідала змінам
умов діяльності.

речну практичну цінність. Також слід відзначити
складність вибору оптимальної конкурентної стратегії з усього різноманіття стратегій за умов необхідного врахування всіх важливих аспектів. Тому
наступним кроком нашого дослідження повинна
стати розробка інформаційної бази ефективного
вибору конкурентних стратегій, що враховує цілу
низку чинників, дає можливість здійснювати критичний кількісний та якісний аналіз стратегічних
альтернатив та передбачає використання оптимального набору. Це дозволить сформувати справді
конкурентну стратегію ТП та забезпечити її успішну практичну реалізацію.

Висновки. Зокрема, основною місією організаційного механізму є пошук нових можливостей і
забезпечення на основі його конкурентних переваг
на ринках збуту. Економічний механізм реалізації
конкурентних стратегій ТП повинен грунтуватися
на розрахунках потреби ТП у власних і залучених
фінансових ресурсах для досягнення цілей стратегії. Під терміном «мотиваційний механізм» пропонуємо розуміти сукупність мотивів, що використовуються при управлінні організацією для досягнення стратегічних цілей підприємства, на які
спрямована та чи інша сукупність мотивів. Ця система здатна забезпечувати досягнення стратегічних
цілей за різних умов функціонування ТП. Структуризація реалізації конкурентних стратегій ТП передбачає взаємозв’язок виділених підсистем відповідно до стратегічних цілей і тактичних завдань
функціонування ТП та виконання всіх завдань оперативного і тактичного характеру.
Враховуючи вищевказане, можна сказати, що
правильний підхід до вибору конкурентних стратегій дасть можливість ТП ефективно розвиватися
в умовах конкурентного середовища, а запропонований алгоритм допоможе обрати необхідні альтернативи поведінки. Зауважимо, що без чітко сформованої стратегії, ретельно прорахованих засобів її
розробки ТП не в змозі досконало здійснювати
свою роботу та отримувати бажані результати.
Отже, процес формування ефективної конкурентної стратегії для ТП є необхідним і має безпе-
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УДК: 338.339.47+330
Белей О. І.
ПОБУДОВА МОДЕЛІ ПРИЗМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Визначено методи вимірювання ефективності діяльності та структуру призми ефективності для
торговельного підприємства. Запропоновано модель оцінки системи управління торговельним підприємством. Розроблено карту збалансованих показників на основі критеріїв ефективності.
Ключові слова: модель, ефективність діяльності, торговельне підприємство, критерії ефективності,
система управління, призма ефективності

Beley O.
CREATING MODELS OF EFFICIENCY PRISM OF THE TRADING COMPANY
The methods of measuring the activity efficiency and the structure of efficiency prism of the trading company are
defined. The evaluation model of the management system for trading companies is suggested. The map of balanced
indicators on the basic of efficiency criteria is designed.
Keywords: model, activity efficiency, trading company, efficiency criteria, management system, efficiency prism.
Вступ. Українська економіка характеризується:
великою кількістю недосконалостей, жорстких обмежень, прогалин в законодавстві, серйозним податковим тягарем для підприємств.
Іншим серйозним аспектом української економіки в даний час є поступовий перехід від короткострокового планування до стратегічного, яке здійснюється на всіх рівнях управління, починаючи від
конкретного підприємства і закінчуючи державним
управлінням. Такий виклик часу ставить перед керівництвом торговельних підприємств рішення наступних проблем: реалізація систем управління, забезпечення вимірювання та контролю результатів,
відповідності дій основної мети і стратегії підприємства. У світовій практиці для вирішення цих
проблем існує безліч методів і технологій, проте
найбільшого поширення набули системи ключових
показників ефективності (КПЕ). Ці системи включають в себе безліч управлінських концепцій і,
зокрема, управління на основі системи ключових
показників ефективності.
Беручи до уваги наявність дискусійних моментів щодо управління ефективністю торговельного
підприємства, наше дослідження спрямуємо на
оцінку можливостей застосування системи збалансованих показників як інструменту управління в
даному процесі, що міститиме в собі набір критеріїв ефективності торговельної діяльності.

Теоретико-практичним засадам функціонування системи збалансованих показників як обліковоаналітичного забезпечення управління ефективністю підприємства присвячені праці Р. Каплана [9],
П. Нівена [3]. А. Аткінсона і М. Епстейна [9] та ін.
Постановка завдання. При оцінці ефективності торговельного підприємства та управлінні даною величиною найчастіше до уваги беруться фінансові важелі. Однак даний підхід є незавжди виправданим та потребує впровадження більш дієвого
інструменту управління ефективністю.
Тому, у статті поставлено за мету визначити
особливості оцінки ефективності діяльності торговельного підприємства в сучасних умовах, розкрити сутність основних сучасних концепцій оцінювання ефективності та удосконалення оцінки ефективності діяльності підприємства. Для досягнення
поставленої цілі ефективність торговельного підприємства слід розглядати комплексно, використовувати комплексний і системний підхід, сучасні
методи аналізу та оцінки ефективності.
Виклад основного матеріалу. Використання
потенціалу торговельних організацій підвищується
щляхом реалізації якісних управлінських рішень,
впровадження сучасних методів управління інноваційними процесами, пошуку інноваційних рішень.
Критерії оцінки ефективності застосування складови потенціалу (інтелектуального капіталу, вкладу
досліджень і розробок, інновацій) є принципово
відмінними від критеріїв оцінки стратегії торговельного підприємства, що вимагає удосконалення
системи визначення ефективності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питання управління ефективністю як результату
діяльності підприємств висвітлені в працях: А. Г. Грязнової та М. А. Фєдотової [5], Т. Коупленда та
Д. Мурріна [2], А. Гершун [1, 6], К. Уолша [7],
Нили Анди [4].
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В якості інструменту, що формалізує процес
управління торговельним підприємством та направлений на підвищення ефективності управління його
функціонування і розвитку, використовуються система КПЕ. Ці системи являють собою управління

кількох перспектив покликані забезпечити всебічний розгляд діяльності торговельного підприємства
[4]. Результатом проведення стратегічного аналізу
торговельного підприємства є модель призми ефективності, яка представлена нами на рис. 1.

Рис. 1. Призма ефективності торговельного підприємства

торговельним підприємством на основі вимірювання та оцінки її ефективності з використанням набору показників, які підібрані з урахуванням всіх
можливих перспектив та різних групи користувачів
[5]. До таких моделей управління ефективністю, на
нашу думку, можна віднести:

Для кожної перспективи системи КПЕ визначається безліч факторів успіху організації. Фактори успіху – це ті завдання, конкурентні можливості,
результати діяльності, які кожна організація повинна забезпечувати або прагнути до них, щоб бути
конкурентоспроможною і добитися успіху на ринку
(рис. 2).

Рис. 2. Грані призма ефективності торговельного підприємства

Для цього введемо таке поняття, як ключовий
фактор успіху (КФУ), що являє собою незалежний
фактор успіху, досконалість якого важлива для
виживання і успішнної діяльності підприємства.
Рішення подібних питань визначає конкурентні переваги підприємства згідно ключових компетенцій
підприємства. Перспективи та ключові фактори
успіху стають основою для побудови системи КПЕ,
а для множини КФУ розробляється когнітивна карта, яка являє собою суб'єктивну модель впливу
КФУ на досягнення місії і бачення торговельного
підприємства.
Параметри (показник, критерії, індикатори)
потрібно визначати для кожної грані призми ефективності, яка використовується кожною зацікавленою особою (їх список можна змінювати і доповнювати) (рис. 3).

- система збалансованих показників (ЗСП);
- модель європейського фонду управління якістю;
- призма ефективності;
- панель управління;
- різні модифікації вищеперелічених систем КПЕ.
Побудова системи КПЕ починається з проведення стратегічного і поточного аналізу діяльності
підприємства. В ході його виконання повинні бути
формалізовані місія, бачення, базові цінності, перспективи та ключові фактори успіху торговельного
підприємства, які стануть основою для побудови
системи КПЕ для всіх структурних одиниць. В ході
аналізу визначено, що перспективами системи КПЕ
є найбільш значущі сфери, в яких торговельне підприємство прагне досягти максимальних результатів. Формулювання стратегічних цілей, підбір показників і розробка стратегічних заходів щодо де17

Рис. 3. Створення параметрів ефективності для зацікавлених осіб (сторін)

У процесі функціонування такої (збалансованої) системи показників потрібно не тільки додавати нові параметри, але і, в разі необхідності, прибирати застарілі. Реалізація запропонованої системи управління ефективністю підприємством на
основі відхилень параметрів можлива при виконанні наступних дій: вибір параметрів і відповідних
цільових значень; локалізація параметрів у структурі підприємства; визначення внутрішньої логічного
взаємозв'язку між параметрами різного рівня; накопичення бази знань по коригувальним діям, які можуть бути зроблені при відхиленні значень конкретних параметрів.
На основі розробленої призми ефективності
торговельного підприємства будується концептуальна модель багатоконтурною системи управління
(карта збалансованої системи показників), яка передбачає технологічно взаємопов'язане управління
підприємством за різними цілями (рис. 4).
Карта збалансованої системи показників являє
собою модель, що демонструє, як стратегія об'єднує нематеріальні активи і бізнес-процеси створення вартості. Фінансова складова описує матеріальні
результати реалізації стратегії за допомогою традиційних фінансових понять.

Такі показники, як ROI, вартість для акціонерів,
прибутковість, зростання доходів і питомі витрати,
є відстроченими індикаторами, що свідчать про
успіх або провал стратегії компанії. Клієнтська
складова визначає пропозицію споживчої цінності
для цільових клієнтів. Споживча пропозицію в даному випадку – умова, при якій нематеріальні активи створюють вартість. Якщо клієнти цінують незмінно високу якість і своєчасність доставки, то
компетенції та вміння співробітників, системи і
процеси, які виробляють і постачають якісні продукти та послуги, мають високу цінність для організації. Якщо клієнт віддає перевагу інноваціям і
високій продуктивності, тоді більшу цінність набувають вміння системи і процеси, які створюють
нові продукти та послуги, що лідирують на ринку.
Постійну відповідність дій і можливостей пропозицій клієнтам є вирішальним чинником втілення
стратегії в життя.
Фінансова і клієнтська складові описують бажані результати діяльності торговельного підприємства. Обидві мають безліч відстрочених індикаторів. Складова внутрішніх процесів визначає кілька найважливіших процесів, які мають вирішальне
значення в діяльності торговельного підприємства.

Рис. 4. Карта збалансованих показників торговельного підприємства
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Складова навчання та розвитку відображає ті
нематеріальні активи, які є найбільш важливими
для діяльності торговельного підприємства. Цілі
цієї складової встановлюють людський капітал, інформаційний капітал і організаційний капітал,
необхідні для підтримки процесів створення вартості. Всі вони повинні бути взаємопов'язані і
відповідати основним внутрішнім процесам.
Цілі чотирьох складових пов'язані одна з одною
причинно-наслідковими зв’язками. Все починається з гіпотези про те, що фінансові результати можуть бути отримані тільки в тому випадку, якщо
задоволена цільова група клієнтів. Пропозиція споживчої цінності клієнтам описує, як збільшити продажі і завоювати лояльність цільових клієнтів.
Внутрішні процеси ж створюють і надають клієнту
цю пропозицію. І нарешті, нематеріальні активи,
що підтримують здійснення внутрішніх процесів,
представляють основу для діяльності торговельного підприємства. Наведені в стратегіях відповідність мети всіх складових є основним інструментом
створення вартості, а отже, сфокусованої і послідовної діяльності торговельного підприємства.
Даний процес змушує організацію чітко визначити, яка логіка ефективної діяльності торговельного підприємства.
Основним критерієм ефективності і економічним важелем управління підприємством є набір
показників, які згруповані за економічним змістом
у блоки та забезпечують досягнення необхідного
рівня прибутковості, як результату управління
діяльністю підприємств. Інструментами, за допомогою яких забезпечується досягнення прибуткового
розвитку підприємств на основі його збалансованості обрано фінансово-економічні важелі і одночасно фактори, а саме: доходи, ціни, розмір і ставки
податків, амортизаційні відрахування, види і ставки
кредитів, фінансові стимули тощо.
Методика кількісної оцінки ЗСП ефективності
торговельного підприємств включає наступні етапи
роботи:
 етап обґрунтування і побудова системи показників прибутковості з позиції економічної збалансованості;
 етап побудови безпосередньо матриці, що
включає в себе наступні блоки одиничних показників: взаємозв’язку фінансових результатів та оцінки
ефективності формування витрат; ефективності використання активів; якості структури активів; віддачі джерел коштів; взаємозв’язку майна і джерел
коштів; якості структури джерел коштів;
 етап виявлення об’єктивно існуючих зв’язків і закономірностей між показниками-факторами
з використанням математично-статистичного методу отримання економічної моделі, що адекватно
відтворює процес кількісного впливу факторів, а
також проведення статистичної оцінки й економічної інтерпретації отриманих результатів;
 етап комплексної оцінки ефективності торговельного підприємства з позиції досягнення економічної збалансованості.
Значущість ЗСП торговельного підприємства
зумовлена тим, що велика кількість вітчизняних
підприємств находяться у скрутному фінансовому
становищі. А це свідчить про неефективний, незбалансований розвиток підприємств і вимагає пошуку

можливих шляхів подолання кризового стану і
створення умов для досягнення збалансованого
розвитку всіх суб’єктів господарювання. Це питання обумовило потребу розробки концепції управління прибутковістю підприємств, з позиції досягнення економічної збалансованості, моделей та методики визначення порогів прибуткового розвитку
підприємств, оскільки трансформація економічної
системи зумовлює необхідність переосмислення
теоретичних і методичних підходів до управління
підприємствами. Як і традиційні системи, ця система містить фінансові показники, що є одними з
основних критеріїв оцінки результатів діяльності
організації. Проте це підкреслює важливість показників нефінансового характеру, що оцінюють задоволеність покупців і акціонерів, ефективність внутрішніх бізнес-процесів, потенціал співробітників з
метою забезпечення довгострокового фінансового
успіху компанії.
Сутність ЗСП полягає в тому, що на її основі
здійснюється пошук ефективних методів управління ефективністю торговельного підприємства, що
пояснюється, перш за все, значними обсягами дебіторської і кредиторської заборгованості, неспроможністю вчасно і ефективно реагувати на зміни
внутрішнього і зовнішнього середовища. Система
збалансованих показників ефективно управляє такими ключовими процесами, як:
1) переведення бачення в стратегії;
2) комунікація і зв'язок;
3) бізнес-планування;
4) зворотний зв'язок і зміцнення знань у стратегічному управлінні.
Показники ефективності дозволяють відстежувати реалізацію стратегії і коригувати її відповідно
до умов, що змінюються, в той же час забезпечують
основу для планування і оцінки виконання бюджетту і діяльності кожного співробітника. Показники
можуть обчислюватися з різною частотою: щодня,
щокварталу або щорічно.
Висновки. Управління підприємством на основі системи збалансованих показників значно розширює можливості стратегічного управління підприємством, роблячи його більш реальним. З цієї
причини розробки щодо формування і використання цієї концепції в системах управління торговельними підприємствами мають велике перспективне
значення і заслуговують на увагу з боку науковців і
менеджерів-практиків.
Отже, впровадження системи збалансованих
показників в практику господарювання вітчизняних
підприємств забезпечить вдосконалення системи
управління підприємством та системи бухгалтерського обліку як інформаційного базису, їх адаптацію
та пристосування до різних умов економічного
середовища через дотримання вимоги системного
підходу та комплексного вивчення фінансово-господарської діяльності підприємства, в складі та
зв’язках між окремими його елементами, створюючи основу для управління ефективністю торговельного підприємства.
В подальших дослідженнях розглядатимуться
більш детально кількісні та якісні показники
призми ефективності торговельного підприємства
на основі збалансованої системи показників.
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Свидрук І. І., Миронов Ю. Б.
МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ПРОСУВАННЯМ ІНТЕРНЕТМАГАЗИНІВ
Досліджено особливості застосування сучасних технологій та інструментів просування Інтернетмагазинів, обґрунтовано їх типізацію. Розроблено класифікацію методів управління просуванням Інтернет-магазинів. Визначені передумови для найбільш ефективного їх застосування.
Ключові слова: інтернет-магазин, просування, пошукова оптимізація, методи, класифікація, засоби,
інструменти, технології, способи, управління, передумови, ефективність, конверсія, копірайтинг, реклама.

Svidruk I., Myronov Y.
METHODS AND INSTRUMENTS OF E-SHOPS PROMOTION MANAGEMENT
Application of modern instruments of advancement of e-shops is investigational and their typification is
reasonable. Classification of methods of management advancement of e-shops is worked out. Certain preconditions are for their most effective application.
Keywords: e-shop, promotion, SEO, methods, classification, facilities, instruments, technologies, methods,
managements, pre-conditions, efficiency, conversion, copywriting, advertising.
Вступ. Сьогодні Інтернет-магазини стали дуже
популярними: в них можна знайти й придбати
практично будь-який товар, у тому числі й такий,
який у звичайному магазині купити неможливо.
Головне завдання Інтернет-магазину - продавати
товари або послуги. Тому питання про способи
просування Інтернет-магазинів є дуже актуальним.
Переважно воно розглядається практиками (спеціалістами з просування, веб-майстрами, копірайтерами) [3-6]. Деякі науковці також розглядають дану
проблематику, намагаючись визначити, які методи
є більш корисними для розкручування й просування Інтернет-магазинів [1-3]. Об’єктивною складністю останнього є колосальна динаміка засобів та
інструментів просування Інтернет-магазинів, а також зміна особливостей ведення електронної торгівлі у відповідності до умов зовнішнього середовища. Тобто те, що ще вчора було актуальним та
ефективним, сьогодні майже не діє.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Логічним є те, що більш детальне висвітлення способів просування Інтернет-магазинів зустрічається
в публікаціях практиків. Достатньо широко, на наш
погляд, ця проблематика знайшла відображення в
публікаціях фахівців студій веб-дизайну, а саме:
«Webstudio 2U» [4], «Завод реклами Фішка» [5],
«Львівська студія веб-дизайну «Sanao» [7] та ін.
Цінність цих публікацій полягає у чіткому поданні
прикладних аспектів теми.
Теоретичне відображення методики просування
Інтернет-магазинів зустрічаються в роботах Ананьєва О. М. [1], Киселева Ю. Н. [2], Д. Эймора [3]
та ін. Більшість сучасних наукових праць на момент їх опублікування втрачають свою актуальність, що пов’язано із швидкістю зміни Інтернеттехнологій.
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Постановка завдання. З огляду на вищенаведене, метою статті є огляд сучасних особливостей
просування Інтернет-магазинів та розробка уніфікованої класифікації основних методів управління
просуванням та типізації інструментів просування.

швидше за все не будуть замовляти веб-дизайн, а
просто прочитають анекдоти.
3. Сірий - заборонений пошуковими системами
тип просування. Полягає в купівлі посилань, взаємному обміні посиланнями, перенасиченні тексту
ключовими словами, публікації чужого контенту
(наприклад, за допомогою парсерів, стрічок новин з
інших ресурсів).
4. Чорний – є технологією, що строго заборонена пошуковими системами. У даному випадку
може використовуватися такий інструмент, як створення дорвеїв – сторінок, створених спеціально для
пошукових систем. Такі сторінки збирають переходи й перенаправляють користувачів на потрібний
сайт. Іноді дорвеї будують так, що вони є видними
тільки пошуковим системам, а не звичайним користувачам.
Ще один інструмент «чорного» просування –
клоакінг - підміна сторінок для пошукових машин.
Суть його полягає у тому, що пошукова система
бачить один контент на сторінці, а відвідувачу
сайту показується цілком інший контент.
Також, до «чорних» технологій розкручування
можна віднести й приховування тексту (текст виводитися одним із фоном веб-сайту кольором), свопінг (позиція сайту доводиться до самої вершини
пошукової видачі, а потім різко змінюється весь
контент), створення сайтів-сателітів (полягає у
створенні безліч сайтів-супутників, які посилаються на основний сайт).
Якщо пошукова система за допомогою свого
алгоритму виявляє на сайті застосування «сірих»
або «чорних» технологій, то такий сайт може бути
виключений із бази пошуку, тому для просування
Інтернет-магазинів ці два типи методів застосовувати не можна.
Отже, як бачимо з проведеного короткого огляду технологій просування Інтернет-магазинів, їх
існує безліч, з різноманітними особливостями та
рівнем легітимності, які використовуються в різноманітних методах просування Інтернет-магазинів.
На основі інтегрування науково-теоретичного
викладу питань просування Інтернет-магазинів та
наробку практиків, розроблено наступну класицікАцію методів управління просуванням Інтернетмагазинів:
1. Метод «пошукове просування», який в найбільш загальному розумінні передбачає покращення позицій Інтернет-магазину у результатах пошуку
пошукових систем);
2. Метод «соціальне просування» (поширення
інформації про Інтернет-магазин та його продукцію
у соціальних інтернет-мережах, таких як «Фейсбук», «В контакті», «Однокласники», «Гугл плюс»
та інших, які володіють чисельною аудиторією);
3. Метод «цілеспрямована реклама» (передбачає використання заходів, які можуть включати як
рекламу в мережі Інтернет, так і рекламу в традційних засобах масової інформації, а також зовнішню рекламу).
Пошукове просування сайтів здійснюється на
основі технологій пошукової оптимізації (від англ.
SEO – search engines optimization), які передбачають з однієї сторони внутрішню оптимізацію
Інтернет-магазину, а з іншої – зовнішню.

Виклад основного матеріалу. Просування Інтернет-магазинів в сучасних умовах з метою збільшення їх популярності та відвідуваності суттєво
відрізняється від просування порталів, веб-сторінок
підприємств чи приватних блогів. Якісно та професійно «просунутий» Інтернет-магазин відрізняється
від своїх конкурентів не стільки загальною кількістю відвідувачів, скільки кількістю потенційних
та реальних покупців.
Управління просуванням Інтернет-магазину
складається із низки взаємопов’язаних видів робіт
та заходів, які дозволяють, по-перше, збільшити
цільову аудиторію магазину, по-друге, підвищити
його конверсію.
Конверсія – це відсоток реальних покупців із
загальної кількості відвідувачів сайту (Інтернетмагазину). Тобто, якщо за 1 добу Інтернет-магазин
відвідало 1000 людей, з них 10 здійснило покупки,
то конверсія становить 10/1000 = 0.01 або 1%.
Існує багато технологій просування Інтернетмагазинів. Одні з них білі, інші - чорні, сірі і навіть
жовтогарячі [4]. Одні легальні, інші - ні. Але найголовніше, на нашу думку, є те, що одні з них
можуть бути найбільш ефективними для розкручування й просування Інтернет-магазину, а інші - не
принести ніякої відчутної користі. Вся справа в тому, що при виборі інструментів для ефективного
просування необхідно враховувати особливості Інтернет-магазину.
При аналізі технологій просування сайту, звернемо увагу, що більшість практиків умовно поділяють їх на два основних види: гарячі і холодні [4, 5].
Гарячі види переважно представлені публікаціями повідомлень і статей з посиланнями на вебресурс на тематичних форумах, тематичних сайтах;
передачею посилань засобами різних програм і
сайтів, створених для спілкування он-лайн (skype,
icq, чати). При цьому, ефективним вважається не
звичайне примітивне заспамлення, а розповідь
людям дійсно зацікавленим у даній тематиці.
До гарячого просування можемо віднести також публікацію посилань у різних соціальних
мережах, що останнім часом набирає значних обертів. Йдеться про зміну статусу, перехід від друга до
друга, створення співтовариств тощо.
Дія холодних технологій розрахована на тривалий час. Можна виділити наступні 4 типи «холодного» просування:
1. Білий - тип просування, що прийнятний для
пошукових машин. Полягає в оптимізації змісту,
виділенні ключових слів HTML-тегами, оптимізації
коду, правильному написанні заголовків та метатегів.
2. Помаранчевий - дозволений пошуковими
системами тип розкручування. Полягає в наповненні сайту змістом відмінним від основної теми
ресурсу. Так, на сайті головна тема якого, наприлад, веб-дизайн, дозволяється додати розділ присвячений анекдотам. Недолік такого способу в тому,
що притягнуті додатковою темою відвідувачі
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Внутрішня оптимізація передбачає перш за все
роботу з контентом (контент - текстове та графічне
наповнення Інтернет-магазину; інформація, які побачать та прочитають відвідувачі на сторінках
сайту).
Основні вимоги до контенту – це його достатність, зрозумілість та унікальність. Велику увагу
варто приділити унікальності текстів, тобто їх відмінності від текстів на сайтах конкурентів.
За нашими дослідженнями, неунікальні тексти
значно перешкоджають пошуковому просуванню
Інтернет-магазину, більше того, в такому випадку,
він взагалі може зникати із результатів пошуку, що
пов’язано з алгоритмами роботи пошукових систем
(Гугл, Яндекс, Рамблер та ін.).
Оскільки, на нашу думку, створення унікальних
текстів є одним з найбільш ефективних напрямів у
пошуковому просуванні. Зупинимося детальніше
на цьому питанні. Унікальності текстів можна досягти за допомогою наступних інструментів:
- копірайтингу, - процесу написання оригінальних текстів, що просувають бізнес, людину, думку
або ідею [4]. Копірайтинг містить у собі написання
контенту сайту, слоганів, заголовків, ключових
фраз, текстів для поштових розсилань і т.п.;
- рерайтингу, що являє собою процес переписування вже готового тексту з метою надання даному
тексту унікальності, неповторності;
- SEO-копірайтингу, який відрізняється від звичайного копірайтингу більш твердими вимогами до
тексту, зокрема, насичення тексту необхідними
ключовими словами.
Обґрунтуємо основні передумови ефективності
робіт для створення унікальності текстів.
Так, при складанні тексту завжди необхідно
орієнтуватися на таку аксіому: користувач в Інтернеті не читає, а переглядає статті. Тому текст повинен бути оптимально коротким, із простими фразами: у мінімум слів необхідно вкласти максимум
змісту.
Крім того, потрібно пам'ятати знамените «правило переверненої піраміди в кіберпросторі», тобто
найголовнішу думку та резюме викладати на початку сторінки.
Основним правилом є те, що текст повинен
бути цікавим, інтригуючим і повністю відповідним
змісту даного бізнесу. Те, що всі статті сайту повинні
бути унікальними, авторськими – є безумовним.
Одночасно не можна забувати про те, що якщо
сайт не підніметься на першу сторінку в пошукових
системах, даний геніальний текст побачить тільки
його творець. Мистецтво копірайтингу полягає саме в тому, щоб грамотний цікавий текст був оптимізованим під алгоритми пошукових роботів. Для
цього потрібно правильно використовувати в текстах ключові слова, релевантні для кожної конкретної сторінки, вміти працювати з мета-тегами, з
атрибутами окремих тегів, знати прийоми збільшення питомої ваги ключових слів на сторінці.
Для підвищення купівельної активності процес
копірайтингу повинен будуватися на вмінні створити рекламні слогани, фрази, заголовки. Професійні
фахівці-копірайтери веб-студій вміють зробити
слоган (заголовок) звучним, таким, що запам'ятовується та мотивує на купівлю. Для цього необхідно, щоб копірайтер до найменших подробиць

вивчив продукт або послугу, пропоновані сайтом,
детально познайомився з ринком у даній ніші.
Метою зовнішньої оптимізації сайту є покращення позицій Інтернет-магазину у результатах пошуку пошукових систем за рахунок зовнішніх фак.торів. Такими зовнішніми факторами можуть бути
гіперпосилання на певний Інтернет-магазин зі сторінок інших сайтів (найкраще, якщо це будуть сайти із спорідненою тематикою).
Важливою вимогою до таких гіперпосилань є їх
тематичність. За нашими спостереженнями, найкращих результатів можна досягнути за рахунок
збільшення кількості та якісного складу зовнішніх
гіперпосилань зі сторінок сайтів зі спорідненою
тематикою.
Метод «соціальне просування» передбачає застосування технологій соціального Інтернет-просування. Соціальні мережі в сучасних умовах є місцем скупчення величезної чисельності користувачів
Інтернету, які при правильному інформуванні можуть зацікавитися товарами певного Інтернет-магазину.
Необхідно відмітити, що користувачі соціальних мереж («Фейсбук», «В контакті», «Односкласники», «Гугл плюс», «Твіттер» та ін.) дуже тісно
пов'язані між собою. В мережі їх об'єднують спільні друзі, новини, фото, відео. Перебуваючи в мережі, користувачі діляться інформацією між собою. У
зв'язку з цим при просуванні в соціальних мережах
виникає ефект вірусного маркетингу, який дає чудові результати.
Ще однією перевагою соціального просування
є те, що спілкування з користувачами здійснюється
через звичні та зрозумілі для більшості осіб інтерфейси соціальних мереж.
Обґрунтуємо основні передумови ефективного
застосування даного методу. Так, розпочинаючи
роботи по соціальному просуванню, перш за все
слід визначитися із цільовою аудиторією, увагу
якої планується привертати надалі. Це, на нашу
думку, є одним з найважливіших моментів. Саме
від цього вибору залежить результат соціального
просування, оскільки старання можуть виявитися
марними, при співпраці з користувачами, яких в
принципі не цікавлять дані продукти.
Зупинимося на найбільш популярних способах
просування в соціальних мережах. Спочатку розглянемо безкоштовні способи:
- групи, спільноти, фан-сторінки. Це найбільш
поширені способи просування. У більшості випадків соціальні мережі дають безкоштовну можливість створювати спільноти за інтересами. Інформацію, яка згодом буде розміщена у такій спільноті
чи фан-сторінці, побачать усі учасники цієї спільноти (фан-сторінки);
- просування медіа-контенту. Картинки, аудіота відеоролики - все це дуже добре поширюється у
соціальних мережах. У медіа-контент можна додавати назву бренду чи адресу веб-сайту.
До платних способів просування в соціальних
мережах належать:
- таргетована реклама, тобто реклама, яка призначена для визначеної категорії користувачів. Наприклад, чоловіки побачать в мережі рекламу автошин, а жінки – жіночих туфель, і в жодному разі
навпаки;
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- реклама в додатках. В соціальних мережах
створено дуже багато розважальних та прикладних
програм (додатків). Використовуючи такі програми, можна просуватися в соціальних мережах.
Такий додаток можна також розробити самостійно
або ж виступити спонсором розробки. Популярні
програми можуть мати мільйони користувачів;
- конкурси. Цільову аудиторію можна легко
активізувати за допомогою конкурсів з призами або
акцій зі знижками. Більшість користувачів позитивно реагують на такі заходи. Добре організований
конкурс з цікавими (або цінними) призами завжди
збирає велику кількість відвідувачів.
Метод «цілеспрямована реклама» передбачає
виконання робіт по просуванню Інтернет-магазину
в глобальній мережі Інтернет засобами цілеспрямованої реклами, серед яких можемо виділити:
1. Контекстна реклама, яка являє собою текстову рекламу, що відповідає або змісту та тематиці
веб-сайту чи конкретної сторінки, на якій вона розміщена, або зацікавленням користувача. Наприклад, на будівельному порталі ми побачимо рекламу
будівельних сумішей і скоріш за все не побачимо
рекламу медичних препаратів чи мобільних телефонів. Але якщо незадовго до відвідування сайту
користувач шукав у пошуковій системі інформацію
про мобільні телефони, то на такому будівельному
порталі йому може бути показана реклама телефонну.
Завдяки тому, що за допомогою контекстної
реклами можна отримати найбільш цільового користувача, який з великою долею вірогідності стане
клієнтом, купивши товар, контекстна реклама має
перевагу над багатьма іншими видами просування
Інтернет-магазинів.
Контекстна реклама має високу точність і цілеспрямованість, не викликає роздратування у відвідувачів, приводить на сайт зацікавлених відвідувачів. Чому це важливо для Інтернет-магазину?
Тому що контекстна реклама показується тільки
тим користувачам Інтернет, яким вона може бути
цікава, причому цей інтерес явно виявлений самим
користувачем.
Вважаємо, що дуже добре контекстну рекламу
так само використовувати для реалізації нових
видів продукції, при виході нової послуги на ринок.
Найпопулярніші системи контекстної реклами
в Україні на сьогоднішній день – це «Гугл Адсенс»
та «Яндекс Директ». Як правило, оплата рекламних
компаній в цих системах здійснюється за результат,
тобто за перехід користувача з рекламного оголошення на рекламований Інтернет-магазин, що
дозволяє легко контролювати ефективність рекламної кампанії та не оплачувати рекламних оголошень, які не зацікавили користувачів Інтернету.
2. Банерна реклама, яка є розміщенням на вебсайтах рекламних медійних банерів різного формату, оплата за які як правило здійснюється у залежності від кількості показів. Доцільно розміщувати таку рекламу на популярних веб-ресурсах, і
лише у тому випадку, якщо основна частина їх
аудиторії може зацікавитися товарами Інтернетмагазину, який просувається. Наприклад, це може
бути реклама Інтернет-магазину мобільних телефонів на популярному міському порталі.
Банерна реклама також може бути корисною
Інтернет-магазину для повідомлення користувачам

про діючі знижки, акції, розпродажі. Завдяки своїй
барвистості й ефектності банери однозначно привертають до себе увагу, а також можуть бути показані тільки в певний час, певному географічному
сегменту, тобто теж бути цілеспрямованими.
3. Реклама в традиційних засобах масової
інформації та зовнішня реклама.
Йдеться про традиційну рекламу продуктів та
послуг із вказанням веб-адреси та інших контактних даних Інтернет-магазину, який реалізує цю
продукцію.
На нашу думку, даний вид реклами є досить
ефективним, тому що дуже багато користувачів
Інтернету також знайомляться з інформацією традиційних засобів реклами, а також є багато людей,
що можуть не бути користувачами Інтернету. Тоді,
якщо їх зацікавить товар, вони знаходять спосіб
виходу на Інтернет-магазин, який його пропонує
(наприклад, звернення до родичів, друзів чи сусідів, що вільно користуються Інтернетом або використання послуг Інтернет-клубів та ін.).
Оглянуті вище особливості просування Інтернет-магазинів обумовлюють необхідність інтеграції
наукових підходів та практичного досвіду діяльності магазинів для ефективного застосування кожного з трьох основних методів управління просуванням Інтернет-магазинів.
Висновки. Обґрунтовано необхідність застосування сучасних технологій просування Інтернетмагазинів. Наведено спробу їх класифікації за
основними видами та за рівнем легітимності їх
застосування.
Розроблено класифікацію методів управління
просуванням Інтернет-магазинів: 1) метод «пошукове просування», який передбачає покращення
позицій Інтернет-магазину у результатах пошуку
пошукових систем); 2) метод «соціальне просування» (поширення інформації про Інтернет-магазин
та його продукцію у соціальних Інтернет-мережах);
3) метод «цілеспрямована реклама» (передбачає використання заходів, які можуть включати як рекламу в мережі Інтернет, так і рекламу в традиційних
засобах масової інформації і зовнішню рекламу).
Загалом, використовуючи наведену типізацію
інструментів та класифікацію методів просування
Інтернет-магазинів, можемо рекомендувати застосування вищезазначених засобів для оптимізації
процесу управління просуванням магазинів в Інтернеті у відповідності до сучасних умов та інтегруючи наукові підходи та практичний досвід у цій
царині.
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УДК 334.735
Серветник-Царій В. В.
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ
КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
Досліджено стан і тенденції зміни потенціалу торгівлі споживчої кооперації України. Зокрема,
визначено зниження кількості райспоживспілок, районних та інших споживчих товариств, підприємств оптової та роздрібної торгівлі, ринків, торговельних та складських площ, товарообороту.
На основі рішень ХХІ з’їзду споживчої кооперації України визначено напрями реформування системи
загалом та торговельної сфери в тому числі. Зокрема, визначено за доцільне відновлення та організацію міжгалузевих зв’язків та концентрацію зусиль кожного підприємства на напрямах діяльності,
які традиційно є сильною стороною української споживчої кооперації, впровадження інноваційних
методів управління.
Ключові слова: споживча кооперація України, торгівля, потенціал, постанова, з’їзд.

Servetnyk-Tsariy V.
STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF POTENTIAL OF TRADE OF
CONSUMER CO-OPERATION OF UKRAINE
Investigational the state and tendencies of change of potential of trade of consumer co-operation of Ukraine.
In particular, certainly decline of amount of rayspozhivspilok, district and other consumer societies, enterprises of
wholesale and retail trade, markets, point-of-sale and ware-house areas, commodity turnover. On the basis of
decisions of ХХІ convention of consumer co-operation of Ukraine certainly directions of reformation of the system
on the whole and point-of-sale sphere in a that number. In particular, certainly for expedient renewal and
organization of mizhgaluzevikh connections and concentration of efforts of every enterprise on directions of
activity, which traditionally are the strong side of Ukrainian consumer co-operation, introduction of innovative
methods of management.
Keywords: consumer co-operation of Ukraine, trade, potential, decision, convention.
Вступ. Споживча кооперація Україна – система
організацій і підприємств, яка з використанням
величезного досвіду та сучасних методів здійснює
забезпечення населення продуктами харчування та
іншими соціально орієнтованими товарами, а також
різноманітними послугами, організовує зв’язки між
галузями, є рушійною силою розвитку інфраструктури на селі і забезпечення зайнятості громадян.
Для здійснення таких функцій споживча кооперація
загалом та її провідна сфера – торгівля – володіє
значним ресурсним потенціалом. Основним завдання функціонування торгівлі споживчої кооперації в сучасних умовах є забезпечення ефективного використання свого потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідження стану та ефективності використання
потенціалу торговельних підприємств споживчої
кооперації України досліджували такі вчені як
А. Артеменко, В. В. Апопій [1], С. Г. Бабенко,
П. Ю. Балабан, Н. Г. Міценко, Г. П. Скляр, Ю. В. Тимченко, А. Н. Фрідман та інші. Проте, після проведення ХХІ (позачергового) з’їзду споживчої кооперації України виникли нові перспективи розвитку
підприємств торгівлі.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження стану потенціалу торгівлі споживчої коперації та визначення перспектив розвитку торгівлі з
врахуванням виявлених тенденцій та в світлі рішень останнього з’їзду споживчої кооперації.
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Виклад основного завдання. Перехід до ринкової економіки супроводжувався появою певних, у
тому числі негативних, тенденцій у розвитку торгівлі споживчої кооперації, що вплинуло на обсяги
її діяльності, зменшення розмірів потенціалу.

Аналіз показників, наведених у табл. 2, дозволив
виявити негативні і позитивні тенденції розвитку
роздрібних торгових підприємств. Загальна кількість кооперативних магазинів склала на початок
2010 р. 11340 одиниць, але зменшилася при цьому,

Таблиця 1
Показники динаміки споживчих товариств і їх спілок у системі споживчої кооперації України
(Укоопспілки) за 2008 – 2010 рр. (на початок року) [3, 4]
(одиниць)
Роки
Відхилення 2010 р. від
Організаційні форми
2008
2009
2010
2008
2009
Кримспоживспілка
1
1
1
Облспоживспілка
21
21
21
Райспоживспілка
228
222
217
-11
-5
Районні споживчі товариства
200
197
194
-6
-3
Споживчі товариства (без районних)
1933
1911
1880
-53
-31

Специфіка формування матеріально-технічної
бази споживчої кооперації полягає в об’єднанні
об’єктів в спілки різного рівня. Аналіз, проведений
за даними табл. 1 дозволяє стверджувати про погіршення стану споживчої кооперації з точки зору
формування райспоживспілок, яких в 2010 році стало на 11 менше порівняно з 2008 р. та на 5 менше –
порівняно з попереднім. Кількість районних споживчих товариств в 2008-2010 роках зменшилась
на 6, порівняно з 2009 р. – на 3 од. Споживчі товариства в 2010 р. порівняно з 2009р. зменшились
на 53од., порівняно з 2009 р. – на 31од.

у порівнянні з 2008 р. на 1854 од., або на 14,1%.
Також сформувалася тенденція зменшення кількості магазинів споживчої кооперації, які розташовані
у сільській місцевості. Так, за 2008 - 2010 рр. їх
кількість зменшилася на 1600 одиниць, або на
14,8%. Разом з тим позитивними є деякі якісні зміни. Збільшилася у 2008 - 2009 рр. кількість магазинів самообслуговування на 358 одиниць, а їх частка
у загальній кількості магазинів досягла у 2010 р.
13.9%.
Певну характеристику магазинам споживчої кооперації надають показники їх торгової площі (табл. 3).

Таблиця 2
Показники динаміки кількості діючих роздрібних підприємств за типами в системі споживчої кооперації
України (Укоопспілки) за 2008 - 2010 рр. (на початок року) [3, 4]
(одиниць)
Відхилення 2010 р.
Роки
від
Типи роздрібних торгових підприємств
2008
2009
2010
2008
2009
Магазини
13194
12057 11340
-1854
-717
з них продовольчі
12058
11044 10376
-1682
-668
непродовольчі
1136
1013
964
-172
-49
із загальної кількості магазинів:
магазини самообслуговування
1218
1425
1576
358
151
магазини розташовані у сільській місцевості 10806
9808
9206
-1600
-602

Наведені факти свідчать, на нашу думку, не
тільки про зменшення присутності споживчої
кооперації в окремих районах, але й про її цілковите зникнення там як господарюючого суб'єкта.
За час свого розвитку споживча кооперація
створила розгалужену мережу різних типів підприємств роздрібної та оптової торгівлі. Однак сфомувалася тенденція до скорочення кількості роздрібних торгових підприємств (табл. 2).

Аналіз показників табл. 3 дає можливість виявити в
цілому позитивну тенденцію збільшення, хоча і
незначного, розмірів магазинів споживчої кооперації. Площа продовольчого магазину досягла у
2010 р. 77 м2, а непродовольчого – 138 м2. Середня
площа одного магазину, розташованого у сільській
місцевості, склала 72 м2. Вказані площі дозволяють
у цілому здійснювати торговельне обслуговування
пайовиків, задовольняти їх потреби.

Таблиця 3
Показники торгової площі діючих роздрібних підприємств у системі споживчої кооперації України
(Укоопспілки) за 2008 - 2010 рр. (на початок року) [3, 4]
(кв. м.)
Відхилення 2010 р.
Роки
Типи роздрібних торгових підприємств
від
2008
2009
2010
2008
2009
Магазини
80,5
81,6
82,0
1,5
0,4
з них продовольчі
75,1
76,5
77,0
1,9
0,5
непродовольчі
138,2
137,4
138,0
-0,2
0,6
із загальної кількості магазинів:
магазини самообслуговування
108,3
109,5
104,1
-4,2
-5,4
магазини розташовані у сільській місцевості 70,6
71,2
72,0
1,4
0,8
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У безпосередній взаємодії з підприємствами
роздрібної торгівлі функціонують підприємства
оптової торгівлі, які формують асортимент товарів
у відповідності до запитів споживачів. Станом на
01.01.2010 р. у галузі оптової торгівлі споживчої
кооперації системи Укоопспілки налічувалось сімдесят торгових баз, з них тридцять сім універсальних міжрайбаз облспоживспілок і Кримспоживспілки, чотирнадцять госпрозрахункових баз районних
споживспілок та споживтовариств. Дев'ять баз і
міжрайонних складів з торгівлі господарчими товарами, лісовими і будівельними матеріалами [4, с.
4]. У цілому підприємства оптової торгівлі володіють розвиненою матеріально-технічною базою,
яка характеризується узагальнюючими показниками складської площі і місткостей для зберігання
продуктів харчування. Так, площа складської мережі у 2008 - 2010 рр. має наступні показники динаміки (табл. 4).

збільшується площа спеціалізованих складів з торгівлі госптоварами, лісовими і будівельними матеріалами.
Крім того, у системі споживчої кооперації
України створені значні обсяги місткостей для зберігання продуктів харчування на підприємствах
оптової торгівлі (табл. 5).
Аналіз показників, що наведені і розраховані у
табл. 5, дозволяє зробити висновок щодо зменшення місткостей для зберігання продуктів харчування. Особливо це стосується місткостей овочекартоплесховищ, які за період 2008 - 2010 рр. скоротилися на 14,1 тис. т. або на 21,7 %.
Загальна тенденція скорочення кількості діючих підприємств не оминула також і галузь ресторанного господарства (табл. 6).
Позитивним є деяке збільшення кількості ресторанів, на розвиток яких зроблено акцент у планах
низки облспоживспілок. Негативним є зменшення

Таблиця 4
Показники наявності складської мережі у системі споживчої кооперації України
(Укоопспілки) за 2008-2010р.р. (на початок року) [3, 4]
(тис. кв. м.)
Відхилення
Роки
2010 р від
Типи складів
2008
2009
2010
2008
2009
Площа загальнотоварних складів, в т.ч.
289,5 255,1 249,3 -40,2
-5,8
у райспоживспілках і райспоживтовариства
117,8 105,5
97,2
-20,6
-8,3
у обласних і республіканських споживспілках
159,9 136,9 138,0 -21,9
1,1
у споживтовариствах (без районних)
11,8
12,7
14,1
2,3
1,4
Площа складів з торгівлі госптоварами, лісовими
23,5
23,4
24,4
0,9
1,0
та будівельними матеріалами

Оцінка показників, які наведені у табл. 4, дає
підставу стверджувати, що при загальній тенденції
зменшення складської площі підприємств оптової
торгівлі, особливо у райспоживспілках і райспоживтовариствах, відбуваються позитивні зрушення
у низовій ланці, а саме у споживтовариствах. Також

кількості кафе, закусочних, буфетів, їдалень, мережі, яка розташована у сільській місцевості.
Досить значним є скорочення кількості ринків
у системі споживчої кооперації України (рис. 1).
Аналіз показує стійку тенденцію до зменшення
кількості кооперативних ринків.

Таблиця 6
Показники наявності діючої мережі підприємств ресторанного господарства в системі споживчої
кооперації України (Укоопспілки) за 2008 - 2010 рр. (на початок року) [3, 4]
(одиниць)
Відхилення
Роки
2010 р. від
Типи підприємств
2008
2009
2010
2008
2009
Усього
4387
3905
3709
-672
-196
з них: кафе, закусочні, буфети
2824
2521
2378
-446
-143
ресторани
170
167
176
6
9
їдальні
1000
874
845
-155
-29
Мережа, яка розташована у сільській місцевості
2718
2358
2225
-493
-133

Таблиця 5
Показники наявності місткостей для зберігання продуктів харчування в системі споживчої кооперації
України (Укоопспілки) за 2008 - 2010рр. (на початок року) [3, 4]
(тис. т)
Відхилення
Роки
2010 р. від
Типи сховищ
2008
2009
2010
2008
2009
Овочекартоплесховища
65,1
53,8
51,0
-14,1
-2,8
Фруктосховища
6,0
3,7
2,7
-3,3
-1,0
Склади - холодильники з машинним охолодженням 12,7
11,5
11,3
-1,4
-0,2
Стаціонарні холодильні камери у підприємствах
2,4
2,0
1,8
-0,6
-0,2
торгівлі, громадського харчування
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Рис. 1. Показники наявності ринків в системі споживчої кооперації України за 2008-2010 роки [3,4]
Таким чином, нами виявлено стійку негативну
тенденцію до зменшення кількості підприємств
торгівлі споживчої кооперації, що, в свою чергу,
здійснює вплив на узагальнюючі показники їх
функціонування в процесі використання потенціалу.
Головними такими узагальнюючими показниками діяльності є обсяг і структура роздрібного
товарообороту споживчої кооперації, які наведені
нами у табл. 7.

3) стереотип поведінки персоналу, що безпосередньо працює із споживачем.
4) недиференційована система оплати праці
працівників.
5) недооцінка конкурентів [2,с.172].
Першим напрямом реформування споживчої
кооперації України загалом та торговельної сфери
в тому числі, затвердженим Постановою ХХІ (позачергового) з’їзду споживчої кооперації України,
визначено підвищення ефективності господарської

Таблиця 7
Показники обсягу і структури роздрібного товарообороту споживчої кооперації України за 2008 - 2010р.р. [3, 4]
(обсяг - млн. грн., частка - %)
Відхилення
Роки
Показники
2010 р. від
2008
2009
2010
2008 2009
Загальний обсяг роздрібного товарообороту
3887,0 3984,2 4368,1 481,1 383,9
Частка обороту мережі, розташованої у сільській місцевості
Обсяг роздрібного товарообороту торгової мережі

56,8

57,3

3215,0 3309,2 3674,1

Частка роздрібного товарообороту торгової мережі
82,7
Обсяг роздрібного товарообороту закладів ресторанного госпо672,0
дарства
Частка роздрібного товарообороту закладів ресторанного госпо17,3
дарства

Оцінка показників, наведених у табл. 7., дозволяє зробити наступні висновки. В цілому загальний
обсяг товарообороту за 2008 - 2010 рр. у діючих
цінах постійно зростав. Загальний обсяг роздрібного товарообороту складався з обсягу роздрібного
товарообороту торгової мережі, частка якого досягала 82-84 %, і обсягу роздрібного товарообороту
закладів ресторанного господарства. Враховуючи,
що соціальною базою споживчої кооперації, її членами є жителі переважно сільської місцевості, недостатньо значною, на нашу думку, є динаміка
частки обороту мережі, розташованої у сільській
місцевості (вона не досягала 60%).
Таким чином, проведений аналіз стану та зміни
потенціалу торгівлі споживчої кооперації України
виявив негативні тенденції в зміні як самих об’єднань системи, так і окремих підприємств сфери
торгівлі. Розмір товарообороту в діючих цінах зростає невисокими темпами. Існують і інші проблеми,
які носять важливу роль потребують негайного
вирішення, зокрема:
1) погіршення структури кадрового потенціалу,
відтік молодих спеціалістів.
2) інертність працівників торгових підприємств, відсутність підприємницьких якостей у деяких керівників і спеціалістів.

58,9

0,5

-1,6

459,1

364,9

83,1

84,1

1,4

1,0

675,0

694,0

22,0

19,0

16,9

15,9

1,4

1,0

діяльності споживчої кооперації [5]. Вирішення
цього завдання потребуватиме від споживчої кооперації:
* модернізації підприємств, оптимізації їх потужностей, концентрації господарської діяльності
та раціонального розташування кооперативних господарських об'єктів;
* диверсифікації господарської діяльності на
базі нових технологій, методів та форм господарювання;
* впровадження конкурентних стратегій, ефективних методів конкурентної боротьби, реалізації
конкурентних переваг споживчої кооперації.
Спільний бізнес на основі взаємовигідного інтересу дозволить забезпечити єдність та цілісність
системи споживчої кооперації України, а також її
стабільність та благополуччя в майбутньому [5].
Висновки. Таким чином, торгівля споживчої
кооперації України має традиції та специфічне
переважне місце розташування, володіє значним
потенціалом, розвинуту мережу підприємств по
всій країні. Разом з тим, аналіз стану та тенденцій
зміни різноманітних показників торгівлі споживчої
кооперації виявив загальне погіршення стану та
зменшення кількості об’єднань, підприємств, площ
та ринків.
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Для підвищення ефективності торгівлі споживчої кооперації та забезпечення її розвитку, як провідної сфери господарювання системи, доцільно,
використовуючи досвід світових кооперативних
систем, в світлі рішення постанови останнього
з’їзду, відновити та організувати зв’язки між сферами господарювання системи, реформувати потужності з метою усунення малоприбуткових (чи збиткових) та концентрації зусиль кожного підприємства на напрямах діяльності, які традиційно є
сильною стороною української споживчої коперації, впровадити інноваційні методи управління.
Реформування торгівлі споживчої кооперації
України потребує подальших розробок в світлі рішень Постанови ХХІ (позачергового) з’їзду. Зокрема, вимагає конкретики кожен означений напрям
реформування в розрізі окремих підприємств та їх
об’єднань, а також потрібен постійний моніторинг
за виконання означених програм.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Розроблено науково-методичний підхід до оцінки стійкого розвитку підприємства на основі побудови ієрархічного графу. Розглянуто складові локальні елементи стійкого розвитку торговельного
підприємства і обґрунтовано систему показників.
Ключові слова: стійкість, розвиток, процесний підхід, управління, збалансованість, стійкий розвиток.

Mamaeva G.
FORMATION OF INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
COMMERCIAL ENTERPRISE
The scientific and methodological approach to the evaluation of sustainable development on the basis of
building a hierarchical graph. The components of the local elements of sustainable development of commercial
enterprise and reasonable system performance.
Keywords: stability, development, process approach, management, balance, sustainable development.
Вступ. В умовах високого динамізму зовнішнього середовища сучасне торговельне підприємство може стати ефективним завдяки здатності
пристосовуватися до змін. Відповідність внутрішнього середовища підприємства вимогам зовнішнього середовища, є найважливішим чинником
ринкового успіху й приводить підприємство до
необхідності постійної трансформації. При цьому
ефективне управління внутрішнім середовищем
повинно бути адекватним поточним і майбутнім
змінам зовнішнього середовища з одночасним забезпеченням стабільного, збалансованого та інтег-

рованого розвитку підприємства. Тому виникає
необхідність обґрунтування інструментів й методів
оцінки процесу управління підприємством з одночасною підтримкою його стійкого розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проведений аналіз економічної літератури щодо
формування системи показників оцінки стійкого
розвитку торговельного підприємства, дав змогу
виявити, що найчастіше науковці в ході своїх досліджень використовують методи теоретичного узагальнення, системного аналізу, метод екстраполя28

ції, метод імітування, методи багатовимірного статистичного аналізу, експертні методи [1, c. 22; 2, c.
94]. Проте, між вченими немає одностайної думки
щодо методів дослідження стійкого розвитку торговельних підприємств та вибору системи показників
його оцінки.

глядати з точки зору процесного підходу, за яким
ми будимо мати на увазі збалансований, гармонійний довготривалий розвиток підприємства, головною метою якого є забезпечення постійної цілісної рівноваги системи його управління з урахуванням постійних мінливих зовнішніх умов функціонування підприємства та досягненням стійких
Таблиця 1

Локальні елементи оцінки стійкого розвитку підприємства
Локальні елементи
стійкого розвитку

Характеристика

Характеризується можливістю підприємства відповідати по своїм фінансовим зобов’язанням, складеним договорам на поставку та реалізацію продукції, виконанням робот,
Економічна
послуг, а також наявністю джерел для забезпечення прогресивного динамічного розскладова
витку [9, с. 56]. Реалізація економічної складової повинна буди спрямована на зростання
доходів та забезпечення фінансової стійкості підприємства.
Забезпечується стабільністю кадрового складу підприємства [9, с. 56]. Стабільність та кваліфікація потенціалу персоналу визначає стійкий розвиток підприємства. Реалізація соціальСоціальна складова
ної складової обумовлює необхідність забезпечення повноцінних умов праці, лояльності
до політику управління на підприємстві та підвищення якості рішень, що приймаються
Створення й впровадження нового продукту, забезпечення взаємозв'язку новатора як з
наукою, що надає прогресивні ідеї, так і ринком, що споживає готовий продукт, а також
Інноваційна
методи й способи управління інноваційним процесом [10, с. 120].
складова
Реалізація інноваційної складової спрямована на стимулювання інноваційного розвитку,
активізацію його технічного процесу з метою покращення фінансового стану підприємства

Постановка завданняі. Дослідження інформаційних джерел, які розкривають різноманітні підходи до оцінювання стійкого розвитку підприємства
та його ефективного управління, дають підстави
стверджувати, що проблема оцінювання його рівня
розвитку в сучасних умовах вимагає подальшого
опрацювання. З числа авторів, які значну увагу
приділяють управлінню стійким розвитком підприємства, варто виділити таких: І. Ансоф, Л. Абалкин,
Н. Алексеєв, Т. Коно, Л. Грейне, А. Хіршман,
Р. Акофф, А. Воронкова, Е. Коротков, А. Пушкарь,
О. Тридід, А. Грязнов, Ю. Красовський, Б. Кучин.
Мета статті полягає у визначенні ключових
показників та обґрунтуванні науково-методичного
підходу до оцінки стійкого розвитку торговельного
підприємства.

високих результатів його діяльності. Тому для ідентифікації локальних складових стійкого розвитку
підприємства ми будемо виходи з позиції концепції
сталого розвитку [8; с. 215] і принципів процесного
підходу, тому що на нашу думку складові локальні
елементи стійкого розвитку повинні відповідати
наступним вимогам, а саме: обумовлювати здатність підприємства забезпечувати власними силами
внутрішню стабільність та ефективність системи
управління; забезпечувати сприятливі умови праці
персоналу та підтримувати на високому рівні якість
задоволеності досягнутими ними результатами;
відображати здатність підприємства адаптуватись
до динамічних умов розвитку галузі.
Таким чином, враховуючи вище наведені вимоги, нами пропонується наступна система локальних
елементів для оцінки стійкого розвитку, яка характеризує сталість торговельного підприємства в
трьохвимірному просторі (табл. 1).
Контент-аналіз літературних джерел щодо ідентифікації системи показників оцінки локальних
складових стійкого розвитку підприємства свідчить, що при оцінці стійкого розвитку треба урахувати якісні і кількісні чинники. При цьому важливим постає визначення галузевих особливостей
торгівлі, вивчення стратегії і тактики формування
та впровадження концепції стійкого розвитку підприємства. На цей час такої системи не розроблено,
існуючі науково-методичні підходи не відображають виділені нами просторові локальні складові.
Відсутність такої системи показників ускладнює
оцінку стійкого розвитку підприємства. Насамперед, необхідним для цього постає формування підходу до визначення системи показників стійкого
розвитку, який має сприяти їх обґрунтуванню.
В сучасних умовах господарювання у підприємств виникає потреба постійного удосконалю-

Виклад основного матеріалу. Важливість оцінювання стійкого розвитку підприємства полягає в
тому, що обґрунтовані величини показників, які є в
його структурі, відображають можливості і загрози
підприємства щодо забезпечення його гармонійного розвитку [3, с. 145]. Спираючись на вище
наведене можна стверджувати, що обґрунтоване
визначення локальних складових системи стійкого
розвитку підприємства та показників, які входять
до їх складу, сприятимуть посиленню конкурентних позицій торговельних підприємств на ринках
та забезпечать їх внутрішню стабільність.
Дослідження проблеми визначення, формування та оцінки стійкого розвитку підприємства показало, що більшість науковців підходять до
вирішення поставленої проблеми з позиції: системно-орієнтованого, результативного та комплексного підходів [4; 5; 6; 7]. Провівши поглиблений
аналіз теоретико-методичних підходів щодо визначення стійкого розвитку підприємства визначено,
що “стійкий розвиток підприємства” доцільно роз29

вання своїх систем управління. Одним з напрямів
30

створення ефективної системи показників оцінки
становив – 0,90 , що свідчить про високий рівень
стійкого розвитку підприємства є застосування пропогодженості думок серед анкетованих.
цесного підходу, який орієнтує діяльність підприТаким чином, одержана система показників
ємства на бізнес-процеси [11, с. 41]. Тому, вважаєслугуватиме основою для відбору найважливіших
мо доцільним використовувати процесний підхід,
ключових проблем у забезпеченні сталого розвитку
для виділення бізнес процесів, в рамках визначених
підприємства, способів їх вирішення та варіантів
нами локальних складових, оскільки, наскільки
реалізації.
будуть ефективно виділені бізнес процеси, тим
Система окремих показників не дозволяє дати
обґрунтованіше буде система показників для оціноднозначну оцінку ефективності управління стійки стійкого розвитку торговельних підприємств.
ким розвитком підприємства, так як одні показники
Зазначимо, що перевагою застосування процесможуть мати достатньо високе значення, а інші –
ного підходу є можливість здійснення поточного
навпаки низьке. Це ускладнює процес розробки та
управління за рахунок зв’язку з окремими процеприйняття управлінських рішень. З ціллю підвисами [11, с. 42]. Для того, щоб підвищити ефективщення ґрунтовності управлінських рішень стосовно
ність управління системою стійкого розвитку, потуправління стійким розвитком необхідним є побурібно правильно структурувати бізнес-процеси для
дова багатокомпонентної моделі оцінки управління
оцінки локальних складових. Для цього бізнес-простійким розвитком, що зосереджує у собі окремі
цеси поділено на три групи: основні, управлінські
показники бізнес-процесів, які входять до системи
та забезпечуючі. Основні бізнес-процеси спрямовауправління локальними елементами стійкого розні на генерування доходів, підвищення рівня впровитку. Для здійснення оцінки ефективності управвадження інноваційних рішень, активізацію праці
ління стійким розвитком торговельного підприпресовану. Бізнес-процеси управління – орієнтовані
ємства використано застосувати алгебру кортежів
на забезпечення управління локальними складота теорію графів.
вими, здійснюючи при цьому виживання, конкуЕфективність системи управління стійким розрентоспроможність та розвиток як локальних елевитком торговельного підприємства(RSD) визнаментів, так і всієї системи управління стійким розчається кортежем:
витком підприємства. Забезпечуючі бізнес-процеси
RSD =  RE; RC; RI  ,
(1)
напряму не пов’язані з результативністю виділених
E
C
I
де R ; R ; R – кортеж показників, що характеелементів, однак вони підтримують нормальний
ризують
рівень стійкості розвитку економічної,
рівень функціонування основних процесів.
соціальної
та інноваційної складової.
Для вибору системи показників стійкого розЗазначимо,
кожен із кортежів містить ряд комвитку підприємства за локальними елементами, на
понентів.
Так,
кортежі
RE; RC та RI характеризуються
підприємствах була сформована експертна комісія з
окремими індикаторами оцінки, що їх утворю-ють:
47 чоловік, де в ролі експертів виступали фінансові
RE=  QEobp; QEybp; QEzbp  ,
(2)
спеціалісти підприємств Харківської області: ВАТ
C
C
C
C
“Промінь”, ВАТ “Пiвденспецбуд”, ПАТ “ГОНГ”,
R =  Q obp; Q ybp; Q zbp  ,
(3)
ВАТ “ГАРАНТ”, ТОВ “Шельф”, ЗАТ “ХарківдеRI=  QIobp; QIybp; QIzbp  ,
(4)
рев”, ПАТ “ХДБК”, ТОВ “Базальт”, ТОВ “Мокош”,
E,C,I
E,C,I
E,C,I
ТОВ “Плюс” та ін. Кожен експерт заповнив анкету
де Q obp; Q ybp; Q zbp – кортеж показників,
для визначення показників оцінки локальних склащо характеризують рівень стійкості розвитку осдових стійкого розвитку підприємства в рамках
новних, управлінських та забезпечуючи бізнес-провиділених бізнес-процесів. Узагальнення результацесів економічної, соціальної та інноваційної склатів експертних оцінок щодо визначення системи
дової.
показників оцінки стійкого розвитку підприємства
У свою чергу кожен з кортежів QE,C,Iobp; QE,C,Iybp;
E,C,I
наведено у табл. 2.Результати анкетування свідчать,
Q zbp характеризується показниками оцінки, що їх
що з 100 запропонованих показників експерти
створюють:
відібрали 47 найбільш значимих. Розрахунок
ентропійного коефіцієнта конкордації [12, с. 356]
QEobp =  Z 1EOBP ; Z 2EOBP ; Z 3EOBP ; Z 4EOBP ; Z 5EOBP ; Z 6EOBP 

QEуbp =  Z 1EYBP ; Z 2EYBP ; Z 3EYBP ; Z 4EYBP 
QEzbp =  Z 1EZBP ; Z 2EZBP ; Z 3EZBP ; Z 4EZBP ; Z 5EZBP ; Z 6EZBP 
QCobp =  Z 1СOBP ; Z 2СOBP ; Z 3СOBP ; Z 4СOBP ; Z 5СOBP 
QСybp =  Z 1СНBP ; Z 2СНBP ; Z 3СНBP ; Z 4СНBP ; Z 5СНBP ; Z 6СНBP ; Z 7CYBP 
С
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Рис. 1. Ієрархічний граф системи показників оцінки ефективності управління стійким розвитком торговельного
підприємства

Умовні позначення для Z1OBP…ZnOBP, Z1YBP…ZnYBP,
наведено у табл. 2. Ієрархічний граф
системи показників оцінки ефективності управління стійким розвитком торговельного підприємства
наведено на рис. 1.
Інтегральний показник загальної оцінки рівня
стійкості розвитку (RSD) підприємства визначається
за формулою (6), оцінка рівня стійкості за локальними елементами (RE; RC; RI) визначається за
формулою (7), оцінка рівня стійкості бізнес-процесів локальних складових (QE,C,Iobp; QE,C,Iybp; QE,C,Izbp)
визначається за формулою (8).
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d i  exp  exp( f obp, ybp , zbp i ) ,

(9)
де n – кількість показників, які вико ристовуються для оцінки бізнес-процесів локальних
складових стійкого розвитку; exp – прийняте значення експоненти; di – частинна функція, яка визначена відповідно до шкали Харрінгтона для основних, управлінських та забезпечуючи бізнес-процесів; fiobp,ybp,zbp – значення k-го показника основних,
управлінських та забезпечуючи бізнес-процесів в
стандартизованому виді, які розраховуються за
формулою:
а) для стимуляторів:

(6)

E,C,I
E,C,I
E,C,I
Qobp
obpQybp
ybpQzbp
zbp, (7)

 obp, ybp, zbp –

,

i 1

де m – індекс зміни локальних складових стійкого розвитку підприємства.
RE; RC; RI=

П di

f

вагомість і-ї складової оцінки

локальних елементів стійкого розвитку (розраховується на основі аналізу множинних порівнянь за
методом Терстоуна)
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,

(10)

qz j
ij

 K ср



2

,

(11)

де Kij – стандартизоване значення показників
основних, управлінських та забезпечуючих бізнес-
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j

процесів за локальними елементами; K ср – середнє
арифметичне всіх рівнів показників бізнес-процесів
локальних елементів; qzj– середньоквадратичне
(стандартне) відхилення показників бізнес-процесів
локальних елементів.
б) для дестимуляторів:

f ij

obp , ybp , zbp



K ср  K ij
qz j

,

(12)

Висновки. Таким чином, визначено складові
локальні елементи стійкого розвитку торговельного
підприємства, обґрунтовано систему показників, а
також розроблено науково-методичний підхід до
оцінки стійкого розвитку підприємства на основі
побудови ієрархічного графу. Перспективи подальших досліджень полягають в ідентифікації можливостей забезпечення стійкого розвитку підприємств.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА,
ОРІЄНТОВАНА НА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Стаття присвячена проблемам управління персоналом торговельного підприємства, орієнтованого
на розширення сфери діяльності на роздрібному ринку шляхом використання механізмів ефективної
кадрової політики для підвищення конкурентоспроможності.
Ключові слова: персонал, конкурентоспроможність торговельного підприємства, кадрова політика.

Gonska M.
MODEL OF PERSONNEL MANAGEMENT COMMERCIAL ENTERPRISE,
FOCUSED ON IMPROVING ITS COMPETITIVENESS
This article is devoted to the problems of human resource management of commercial enterprise, based on
the expansion of activities in the retail market through the use of mechanisms for effective personnel policies to
increase competitiveness.
Keywords: staff, competitive commercial enterprises, personnel policy.
Вступ. У сучасних умовах пошуки методів удосконалення кадрової політики організації стають об’єктивною необхідністю для забезпечення конкурентоспроможності підприємства і його виживання.
Останніми роками практично жодна провідна кор-

порація в світі не змогла уникнути процедури радикальної реструктуризації із кардинальними змінами
в управлінні персоналом.
Формування оптимального кількісного та якісного складу персоналу, здатного до високопродук33

тивної роботи в ринкових умовах, його раціональне
структурне і просторове розміщення, підвищення
культури управління беззаперечно впливають на
ефективність функціонування всіх підрозділів організації. Відтак, кадрова політика стає підґрунтям
злагодженої роботи підсистем маркетингу, комерційної діяльності, економіки, виробничого та обслуговуючого секторів.

менеджменту переорієнтовується на індивідуальну
роботу з персоналом [4]. Найбільш яскраво необхідність таких трансформацій проявляється у сфері
вітчизняного ритейлу, особливо підприємств, зосереджених на експансії в одному регіоні.
Так, ТзОВ ТВК «Львівхолод», яке є стабільним,
досвідченим та потужним оператором на ринку
гуртової та роздрібної торгівлі Львівської області,
позиціонує себе як підприємство, що використовує
сучасні торгівельні технології, високу культуру
обслуговування та підтримує вітчизняного виробника. Департамент персоналу складається з кількох
відносно відокремлених підрозділів, у т.ч. має власний навчальний центр з підготовки персоналу, що
обумовлено досить великою середньооблiковою
чисельністю працівників торговельної мережі.
Кадровий менеджмент ТзОВ ТВК «Львівхолод» зосереджений на вмінні працювати з людьми,
правильно їх підбирати і оцінювати, домагатися їх
зацікавленості у підвищенні кваліфікаційного рівня
з метою послідовного поліпшення економічних
результатів діяльності організації. Його позитивною рисою є не лише адміністрування, але й охоплення інших управлінський функцій – розробку
політики, стратегії та методів у відповідності до
концепції розвитку підприємства. Проте, суттєвою
прогалиною залишається відсутність такого напряму, як захист інтересів працівників.
Як показало дослідження, переорієнтація системи кадрового менеджменту ТзОВ ТВК «Львівнолод» на індивідуальну роботу з персоналом зумовила трансформацію стратегічного виміру в управлінні людськими ресурсами. Кадрова політика
набула активних властивостей замість пасивних
(що були присутні у кадровому менеджменті) чи
реактивних (в управлінні персоналом) дій. Це означає, що управління персоналом інтегрується в загально корпоративну систему менеджменту і здатне
ефективно реалізувати загальноорганізаційні комплексні цілі. Пріоритети управління персоналом
поволі зміщуються з заощадження витрат на відтворення робочої сили у бік збільшення трудового
потенціалу колективу та окремих індивідуумів через підвищення ефективності інвестицій у професійне зростання і покращення умов праці.
На ТзОВ ТВК «Львівхолод» використовується
дивізіональна організаційна структура, за якої кожен працівник підпорядкований лише одному керівникові, а повноваження децентралізовані. Це
дозволяє спрямовувати кадрову політику на професіоналізм працівників з метою створення ексклюзивного корпоративного еталону обслуговування
(рис. 1).

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Тео-ретико-методологічним та прикладним питанням управління персоналом приділяють увагу як
закордонні, так і вітчизняні дослідники: М. Армстронг, В. Р. Веснін, М. Д. Виноградський, A. M. Виноградська, О. В. Крушельницька, В. О. Лук’яніхін,
Д. П. Мельничук, М. І. Мурашко, В. П. Пугачев,
Ф. І. Хміль та інші.
Водночас, роль кадрової політики у створенні
конкурентоспроможного підприємства досліджена
недостатньо, що надає нашому дослідженню особливої актуальності за умов затяжної рецесії. У час,
коли напрацьовані роками економічні інструменти
більше практично не здатні впливати на підвищення конкурентоспроможності, саме від уміння грамотно побудувати концепцію управляти людськими ресурсами залежатиме ефективність функціонування організації.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування суті і змісту кадрової політики підприємства з позиції нинішніх макро- і мікроекономічних процесів в Україні. Основним завданням було
визначення проблем менеджменту персоналу підприємства торгівлі, орієнтованого на розширення
сфери діяльності на роздрібному ринку.
Виклад основного матеріалу. Новітня модель
управління людським капіталом поступово витісняє фрагментизовані попередні моделі, однак на
сьогодні лише високорозвинені компанії мають
стратегічний цілісний підхід до управління персоналом. На відміну від управління персоналом,
управління людськими ресурсами переорієнтовано
з потреб персоналу на потреби організації в робочій
силі, і пріоритети кадрового менеджменту визначаються, в першу чергу, результатами функціонального аналізу наявних і майбутніх робочих
місць, а не існуючого кадрового потенціалу організації. Стратегічність в управлінні людськими ресурсами активізує кадрову політику, інтегрує кадрову роботу всіх ланок в єдину систему кадрового
менеджменту, яка здатна ефективно реалізовувати
політику організації. При цьому система кадрового

Створення еталону
обслуговування

Еталон
«Прибуток»

Еталон
«РодинаПокупець»

Еталон
«Персонал»

Еталон
«Обслуговування»

Еталон
«Традиції»

Рис. 1. Створення еталону обслуговування ТзОВ ТВК «Львівхолод» на основі інтеграції
еталонів за певними напрямками діяльності
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Таблиця 1
Шляхи підвищення мотивації працівників торгового персоналу
Назва методу
Урізноманітнення
умінь і навиків

Підвищення
цілісності роботи
Підвищення
важливості
роботи
Посилення
зворотного
зв’язку
Збільшення
автономії

Характеристика методу
Надання працівникові відчуття
важливості його навичок.
Уважне ставлення до працівників
Публічне оголошення про виняткову
цінність навички.

Доручення пов’язаних завдань

Роз’яснення цілей завдання, його
зв’язку з цілями підприємства
Постановка чітких і конкретних цілей
Впровадження перевірок якості
Делегування певних функцій підлеглим
Доручення роботи

Проблема зниження обсягів продажу в натуральних показниках призвела до розробки управлінських рішень, спрямованих на підвищення якості, культури обслуговування, розробку прогресивної маркетингової стратегії захоплення ринку,
проведення реконструкції, переобладнання та перепрофілювання приміщень, завершення переоснащення складів-холодильників. Однією з основних
умов успішного стратегічного розвитку ТзОВ ТВК
«Львівхолод» є розширення і зміцнення його матеріально-технічної бази. Повнота і правильність використання основних фондів суттєво впливає на
обсяги діяльності підприємства і кінцеві фінансові
результати та є важливим чинником роботи підприємства в цілому. Концепція кадрового менеджменту ТзОВ ТВК «Львівхолод» ґрунтується на розумінні, що успіх реалізації технологічних інновацій
залежить від якості управління людськими ресурсами, набутих в процесі перепідготовки, оцінки та
навчання знань, вмінь та навичок працівників.
Якість персоналу підприємства є одним з головних факторів, який обумовлює темпи росту
підприємства, якість обслуговування покупців та
задоволення їх попиту, зростання ефективності
діяльності підприємства в цілому. Характеристика
підприємства здійснюється за різними ознаками,
такими як кваліфікаційний рівень працюючих, їх
вікова категорія, залежно від конкретних функцій.
Отож, кадрова політика підприємства повинна позбуватися рис абстрактної управлінської діяльності,
а послідовно наближуватися до органічної взаємоузгодженості із стратегією конкурентоспроможності підприємства, тобто включати такі складові, як:
- вибір стратегії розвитку конкурентоспроможності для кожної категорії персоналу, що має підтримувати стратегію підприємства;
- дії зі збереження конкурентних переваг персоналу;
- поточні заходи з посилення конкурентних позицій та покращення показників роботи;
- стимулювання взаємної відповідальності працівників і роботодавця.

Переваги методу
Стимулює працівника до
удосконалення навиків,
розширення діапазону
здібностей.
Підвищення
відповідальності
працівників
Об’єднання технологічних
операцій
Виконавець зацікавлений
в реальних результатах
роботи
Дозволяє вчасно виявляти
недоліки і корегувати
виконання
Можливість вибору
робочого часу, врахування
власних нахилів,
задоволення від роботи

Зрозуміло, що при виявленні нових, нестандартних, важких міжфункціональних завдань виникає потреба в узгодженнях різних аспектів кадрової
політики на вищому рівні управління, що зумовлює
її адаптивність, гнучкість і мобільність.
Вважаємо, що удосконалення кадрової політики відповідно до концепції управління конкурентоспроможністю на торговельному підприємстві повинно здійснюватися поступово і на першому етапі
ґрунтуватися на стимулюванні внутрішньої мотивації працівників, викликаючи їхню ініціативу до
співпраці та розвитку нових ідей (табл. 1).
Недостатність у кризових умовах фінансових
ресурсів для матеріального стимулювання варто
компенсувати урізноманітненням методів моральної мотивації. Підвищення цілісності завдання може бути досягнуте за рахунок додавання до нього
пов’язаних з ним завдань. Це, як правило, якість
підготовчої або завершальної операції, які виконуються різними людьми. Навіть процес контролю
за якістю роботи значно підвищує цілісність. Необхідно так само мати на увазі те, що додавання
робочих операцій нижчого рівня, які не роблять
роботу більш цілісною, зазвичай знижують рівень
мотивації і викликають відчуття неприязні з боку
працівників. При виникненні труднощів із забезпеченням вмісту роботи, дану операцію краще автоматизувати. Існує також проблема психологічної
адаптації працівників до умов монотонності виконання окремих торговельних операцій. Об’єднання
декількох операцій в одну закінчену роботу поліпшить багато показників роботи – від тимчасових до
постійних. Проте важливо вчасно зупинитися, щоб
не доручити всю роботу одному виконавцеві.
Висновки. Таким чином, формування моделі
управління персоналом торговельного підприємства, орієнтованої на посилення його конкурентних позицій, вимагає розробки кадрової політики,
що ґрунтується тісному взаємозв‘язку стратегічної
мети і кінцевих результатів. Визначальною складовою стратегічного потенціалу залишається трудовий колектив, силами якого реалізовуються проголошені місія і цілі. Крім того, система управління
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людськими ресурсами вимагає окремої уваги до
розвитку організаційної культури, що дозволить
стимулювати взаємну відповідальність найманого
працівника і роботодавця, підтримку ініціативності
на всіх рівнях організації, технічні та організаційні
інновації, а також інструменти нематеріального
стимулювання для підвищення конкурентоспроможності. Отож, вважаємо, що саме впровадження
концепції управління людськими ресурсами є
запорукою формування і координації персоналу як
найбільш цінного надбання організації.
Перспективами подальших досліджень у цьому
напрямі є здійснення моніторингу різних моделей
управління персоналом торговельних підприємств
та адаптація передового досвіду до конкретних
умов діяльності у вітчизняному середовищі.
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ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ У СУЧАСНИХ
УМОВАХ
Критично проаналізовано підходи до визначення поняття асортименту та наведено його власне
трактування. Обґрунтовано новітню структуру виробничого асортименту. Розглянуто особливості
формування структури торгового асортименту.
Ключові слова: асортимент, виробничий асортимент, торговий асортимент.

Homjak J.
FORMING A STRUCTURE OF ASSORTMENT GOODS IN THE MODERN TERMS
Critically analyze approaches to the definition of the range and lists its own interpretation. Grounded
structure newest product range. The features of structure formation trading range.
Keywords: assortment, production assortment, sale assortment.
Вступ. Головна мета комерційної діяльності отримання прибутку через задоволення попиту
покупців - вимагає гнучкої реакції на зміни, що відбуваються на ринку. Протягом багатьох попередніх
років торгівля характеризувалася недостатньою
товарною пропозицією, тобто товарним дефіцитом.
Нині ж економіка розвинених країн характеризується надмірною пропозицією. Тому чим якісніше підібраний асортимент товарів підприємства,
тим краще буде задоволено попит покупців і тим
більший прибуток отримає підприємство. У процесі
управління товарним асортиментом неминуче дово-

диться вирішувати проблему збільшення чи зменшення кількості найменувань тієї чи іншої продукції, що випускається чи/та продається, тобто
визначати структуру асортименту товарів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідження поняття "товарний асортимент"
та формування асортименту представлено в працях
багатьох вчених-економістів, серед яких Ассель Г.,
Діхтль Е., Котлер Ф., Балабанова Л. В., Бузукова Є. А.,
Герчікова І. М., Дайновський Ю. А., Зав’ялов П. С.,
Кардаш В. Я., Ніколаєва С. А., Снєгірьова В. В. та
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ін. Разом з тим, в цих роботах товарний асортимент
розглядається або з точки зору виробництва товарів, або формування асортименту в окремих типах
торгових підприємств. Однак комплексного дослідження структури асортименту з урахуванням сьогоднішній реалій немає. У той же час у комерційній
діяльності вводяться все нові поняття (інколи не
оправдано) для характеристики асортименту товарів.

З точки зору торгівлі асортимент і його формування розглядають, зокрема, Діхтль і Хершген, які
зазначають, що асортимент продукції, що пропонується споживачу, - це певна сукупність продукції, поєднана в групи за будь-якою ознакою. Структура асортименту характеризується часткою кожного виду та/або найменування продукції в загальному наборі [3].
Подібної точки зору притримуються і автори
підручника "Комерційна діяльність", які під асортиментом товарів розуміють перелік, номенклатуру
товарів, їх різновидностей, сортів тощо, об’єднаних
або поєднаних за певною ознакою [4, с. 282]. Разом
з тим, враховуючи викладені вище зауваження,
найбільш правильно трактувати торговий асортимент як набір різноманітних товарів, що пропонуються для продажу споживачам, згрупованих за
будь-якою ознакою.
На нашу думку, існування двох підходів до визначення асортименту – товарного (виробничого) і
торгового – виправдане, оскільки:
 товар одночасно виступає об’єктом пропозиції (зі сторони виробництва) і об’єктом попиту (зі
сторони споживачів), тому підходи до формування
виробничого і торгового асортименту абсолютно різні;
 задоволення потреб споживачів здійснюється, переважно, шляхом придбання конкретних товарів. Споживні властивості цих товарів формуються
у процесі їх виробництва, що приводить до формування товарного асортименту;
 смаки, уподобання споживачів сильно різняться, тому одна й та ж потреба може задовольнятися товарами різних товаровиробників чи, взагалі, різними товарами, що вимагає формування
торгового асортименту шляхом поєднання асортименту різних товаровиробників.
У комерційній діяльності для ефективного
управління асортиментом товарів необхідно знати
його структуру (будову, взаємозв'язок складових
частин цілого), яка дозволить виявити його основні
характеристики (властивості), і через систему показників оцінити їх з метою прийняття адекватних
комерційних рішень щодо оптимізації асортименту
конкретних торговельних підприємств. Структуру
виробничого і торгового асортименту, на нашу
думку, можна подати наступним чином (рис. 1).

Постановка завдання. Виходячи з існуючих
підходів до класифікації структури асортименту
товарів та сучасних надбань практики уточнити
класифікацію структури асортименту товарів для її
практичного використання.
Виклад основного матеріалу. Нині в економічній літературі переважають два підходи до визначення асортименту – з точки зору виробництва
(товарний підхід) і торгівлі (торговий асортимент).
Так, зокрема, відомий американський маркетолог Ф. Котлер трактує товарний асортимент таким
чином: Товарний асортимент - група товарів, тісно
зв'язаних між собою або через схожість їхнього
функціонування, або внаслідок того, що їх продають одним і тим же групам клієнтів, або через
одні і ті ж типи торгових підприємств, або в рамках
одного і того ж діапазону цін. [1, с. 272]
На думку Генрі Асселя, товарний асортимент – це
група товарів однієї товарної категорії, що випускаються під одною маркою, тобто асортимент товарів
може складатися з різних марок. Твердих і чітких
правил визначення товарного асортименту не існує.
Деякі фірми визначають його дуже широко. Інші більш вузько. Інколи асортимент ототожнюють з
окремою маркою. В інших випадках асортимент може
включать різні марки однієї товарної категорії [2].
Виділення товарного асортименту, на нашу думку, є
оправданим, оскільки умови виробництва товарів,
формування номенклатури випуску продукції та її
просування на ринок, організація збуту для різних
товарів сильно розняття. Однак вживання термінів
"торговий асортимент" та торгова номенклатура" в
цьому випадку є мабуть недоцільним, оскільки в торгівлі теж реалізуються товари, які в сукупності дають
асортимент товарів чи товарний асортимент, який загально прийнято називати торговим асортиментом.
Тому щоб уникнути плутанини в терміна товарний
асортимент доцільніше називати виробничим асортиментом, що в цілому вказує на місце його утворення.

Рис. 1. Побудова виробничого і торгового асортименту
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Структуру товарного асортименту формують:
 товарна одиниця - це різновид (марка, артикул, модель тощо) товару який має певні характеристики і ціну;
 товарний ряд - модифікації виконання одного і того ж базового товару. При цьому чим більша
кількість варіантів виконання товару, тим вища
насиченість товарного ряду;
 вид товару - це товар визначеного призначення, наприклад, чоботи - чоловічі, жіночі, дитячі;
 асортиментна група – це товари одного
призначення, але різних функціональних властивостей, якості, ціни;
 товарна номенклатура (товарна лінія) – сукупність всіх асортиментних груп і товарних одиниць, які пропонуються продавцем покупцям;
 товарний портфель - сукупність всіх товарів (товарних груп, видів і різновидів товару), для
випуску яких є можливості у виробника в рамках
організаційно-економічних і технологічних умов
даного виробництва.
Кожне підприємство може запропонувати ринку один товар або декілька його видів, одну або декілька товарних ліній. Товарний асортимент конкретного підприємства рахується "вузьким", якщо
можна збільшити прибуток, доповнивши його
новим товарами. І, навпаки, товарний асортимент
"широкий", якщо прибуток можна збільшити, виключивши з нього ряд товарів. Ширина асортименту
значною мірою визначається цілями, які ставить
перед собою підприємство. Якщо воно прагне завоювання лідируючого становища на ринку, воно
буде розширювати товарний асортимент і поставляти на ринок вичерпний асортимент. Якщо ж
підприємство зацікавлене у високій рентабельності
виробництва, воно буде звужувати товарний асортимент і зосереджуватися на випуску товарів з найбільшою дохідністю. Однак, з часом, це може привести до поступової втрати своїх клієнтів.
Під впливом розвитку суспільства потреби людей змінюються, відбувається постійна зміна умов
виробництва, що приводить до постійного оновлення і насичення товарного асортименту, що дає
можливість виробничим підприємствам отримувати додатковий прибуток за рахунок задоволення
нових потреб споживачів, забезпечити більш високий рівень використання існуючих виробничих потужностей, не допустити появи нових конкурентів
на товарному ринку.

У свою чергу, асортимент підприємств торгівлі
формують:
 асортиментна позиція - це умовно прийняті
за одиницю найменування, торгова марка чи артикул, які використовуються для вимірювання показників асортименту шляхом підрахунку;
 товарна лінія - група товарів, які мають схожі споживчі характеристики і призначені для задоволення однієї і тієї ж потреби, призначені одним і
тим самим чітко вираженим групам споживачів, чи
продаються торговельними підприємствами одного
й того самого типу, чи характеризуються строго
визначеним діапазоном цін;
 асортиментна група — сукупність асортиментних позицій чи/та товарних ліній товарів
одного функціонального призначення;
 товарна категорія - це сукупність товарів,
які покупець сприймає як схожі між собою, або
товарів, об'єднаних сумісним використовуванням;
 асортиментна матриця - це повний перелік
всіх товарних позицій, затверджених для продажу в
конкретному магазині на певний період часу з урахуванням вимог асортиментної політики, особливостей формату і розташування магазину.
Висновки. Застосування у комерційній діяльності у сучасних умовах різних дефініцій для визначення складових асортименту вимагає розроблення методичних рекомендацій щодо тлумачення
торговельних термінів.
Запропонована структура виробничого і торгового асортименту може бути використана при
оцінці асортименту та виробленні асортиментної
політики виробничими та торговими підприємствами.
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УДК 658.6/.8: 061.5+339.138
Заярна Н. М., Станкевич У. В.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБОРОТОМ ПІДПРИЄМСТВА ТА
ОПТИМІЗАЦІЇ ЙОГО АСОРТИМЕНТНОЇ СТРУКТУРИ
Представлено маркетинговий підхід до проблеми регулювання роздрібного товарообороту. Розглянуто специфічні особливості формування асортиментної політики торговельного підприємства з
огляду впливу як традиційних так і сучасних чинників, пов'язаних із зміною пріоритетів та потреб
споживачів.
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Zayarna N., Stankevich U.
NEW APPROACHES OF TURNOVER ENTERPRISE AND OPTIMIZE
ITS ASSORTMENT STRUCTURE
Presented marketing approach to regulation of retail turnover. We consider specific features of product
policyformation of commercial enterprises because the influence of both traditional and contemporary factors
associated with changing priorities and needs of consumers.
Keywords: retail turnover, assortment policy, marketing approach, needs, demand, supply, consumer
confidence.
Вступ. Досягнення належного впорядкування
економічних процесів можливо тільки завдяки
створенню такої господарської системи, яка б забезпечила узгоджену цілеспрямованість усіх її
ланок. В межах даного дослідження неможливо
представити всебічну її характеристику. Зупинимося лише на одній із головних складових цієї
системи – торговельному підприємстві, стратегії
регулювання його найважливішого об’ємного показника – роздрібного товарообороту.

всіх переваг і побажань споживачів, і з отриманням
найбільшої вигоди. Тому головне завдання будьякого торговельного підприємства - сумістити бажання покупців і власні можливості, що досягається лише при наявності незаперечної переваги
свого товару, або послуги.
Маркетинговий підхід до проблеми регулювання товарообороту дає змогу розробити конкурентну стратегію, яка базується на оцінці реальної
ситуації на ринку, ресурсних можливостях підприємства, соціальної політики держави (виділенні
соціальних пріоритетів, розроблених державою
соціальних програм), системі соціального захисту
населення.
Механізм регулювання роздрібного товарообороту і факторів, які підлягають регулюванню на
рівні підприємства, повинен забезпечити реалізацію вимог збалансованості товарних ресурсів,
товарообороту і попиту населення при обов’язковому його задоволенні. В формалізованому вигляді
цей процес економічного регулювання можна представити таким чином: Ні ≥ Ті, коли надходження товарів (Ні) повинно випереджувати їх реалізацію
(товарооборот) (Ті); Ті = П, а товарооборот (Ті)
відповідати попиту (П), таким чином: З ≥ П – товарні запаси (З) повинні випереджувати попит (П).
Якщо враховувати, що темп росту товарообороту повинен зростати швидше споживчого попиту,
модель стратегічного регулювання товарообороту,
яка забезпечує збалансованість попиту і пропозиції,
має такий вигляд:
Ін > Іт > Із > Іп,
де І - індекс співвідношення фактичних і базисних показників; Н - обсяг надходження товарів, які
по якості і асортименту відповідають попиту населення; Т - обсяг роздрібного товарообороту; З - обсяг
оптимальних товарних запасів; П - обсяг попиту
населення (прогноз).
Дія запропонованого механізму регулювання
товарообороту полягає в тому, що розроблена система здатна до постійного відтворення з метою
досягнення задоволення попиту населення. Поштовхом для подальшого циклу ухвалення управлінських рішень є невиконання цільової установки
у визначені відрізки часу (оскільки співпадання
розміру товарних ресурсів, попиту і товарообороту
як правило короткострокове по часовій ознаці, що
призводить до порушення пропорцій, які склалися).
Механізм регулювання роздрібного товарообороту

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Вагомий внесок в дослідження проблеми функціонування та розвитку торгівлі загалом та різних
аспектів управління товарооборотом підприємства
зокрема внесли такі відомі вітчизняні учені як
В. Апопій, М. Баканов, Г. Башнянин, І. Бланк,
Д. Кравченко, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, В. Марцин, Б. Мізюк, Н. Міценко, А. Садєков, Л. Саркісян, Н. Ушакова, О. Шубін та ін. На нашу думку,
дослідження основних тенденцій розвитку даної
галузі є актуальним, оскільки, розуміння сутності
товарообороту як явища, а саме процесу реалізації
товарів, дасть змогу виявити його позитивні та
негативні сторони, обумовлені впливом макроекономічних чинників і сформулювати пропозиції
щодо стабілізації розвитку підприємств торгівлі.
Постановка завдання. Виходячи із вище зазначеного можна окреслити мету статті, адже бурхливий розвиток економічних процесів на макрорівні чинить безпосередній вплив на підприємницьку діяльність, особливо у сфері торгівлі, чим і
викликана необхідність пошуку сучасних підходів
управління товарооборотом підприємства та оптимізації його асортиментної структури внаслідок
зміни споживчих настроїв покупців, зазначення
основних напрямів стабілізації діяльності торговельного підприємства з огляду формування гнучкої асортиментної політики.
Виклад основного матеріалу. Через насичення
абсолютно всіх ринків товарів, торговельним підприємствам доводиться змагатися за покупців.
Саме цим обумовлена необхідність еволюції розуміння виняткової ролі процесу реалізації у діяльності підприємства, суть якої полягає в наступному: продукція або послуга повинна бути оптимальним чином реалізована, тобто, з урахуванням
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підприємств на основі маркетингу здатний повернути пропорції, що склалися між показниками товарних ресурсів, товарообороту і попиту до нормального стану, відновити їх збалансованість шляхом ухвалення управлінських рішень щодо управління кількісними показниками попиту і пропозиції, структурними зрушеннями (визначення структури попиту і товарних ресурсів), ухвалення рішень
по регулюванню рівня цін (визначення обсягу і
структури пропозиції з врахуванням зміни цін на
основі вивчення впливу цього фактору на обсяг і
структуру попиту).
Вирішення проблем, пов'язаних із збільшенням
обсягів роздрібного продажу з одного боку і якнайповнішого задоволення пропиту населення з іншого, в сучасних умовах можливе лише при впровадженні правильної асортиментної політики підприємств торгівлі. Процес управління формування
асортименту товарів, передбачених для продажу,
підприємства торгівлі здійснюють самостійно, виходячи з реального попиту спожи-вачів і в межах
повноважень, передбачених Статутом. Організація
проведення асортиментної політики сприяє кращому обслуговуванню покупців, створенню стійкого
асортименту, підвищенню відповідальності підприємства за постійну наявність в продажі необхідних
споживачам товарів.
Для раціонального проведення асортиментної
політики підприємству необхідно вивчати і прогнозувати попит, який формується під впливом насамперед зовнішніх чинників, а саме: інфляції, безробіття, тенденцій до збільшення чи зменшення доходів споживачів тощо, які можна віднести до традиційних. Однак узагальнюючі напрацювання багатьох дослідників [1, с. 35], можна стверджувати, що
ХХІ сторіччя приготувало роздрібним торговельним підприємствам багато труднощів, пов'язаних із
зміною пріоритетів та потреб споживачів, викликаних сучасними підходами до їх забезпечення.
Залишаються повністю правомірними висновки
щодо поведінки споживачів [2], підґрунтям якої є
потреба в спокої й безпеці, зручності, персональній
увазі та спілкуванні, якості, можливості повернення
товарів, які їх не цілком улаштовують; споживачі
хочуть та очікують, що їм буде завжди надано
прямий доступ на підприємство, з яким вони мають
справу, і до продуктів цього підприємства без
посередників; споживачі хочуть, щоб їм подарували радість задоволення. У споживачів усіх вікових груп зростає вимогливість до підприємств, які
їх обслуговують. Сучасний покупець краще обізнаний, скептичний і вимогливий, високі темпи життя
є причиною того, що він випробовує постійну нестачу часу. З огляду на це, він орієнтований на цивілізовані магазини, у яких процес покупки перетворився в комфортне проведення часу, віддає перевагу корисним для здоров’я продуктам і раціонально оцінює, відповідність ціни, що пропонуються,
їхній цінності. На перший план виступають суб’єктивні, внутрішні почуття та емоцій, які супроводжують процес придбання. Найбільш популярним
слоганом маркетингових комунікацій стає: «Відчуй, випробуй, відкрий задоволення».
Окрім цього сучасним підприємствам, що
функціонують у сфері торгівлі, необхідно враховувати різнорідність (індивідуалізацію) населення,

яка зростає та провокує розвиток багато культурного маркетингу. Дослідження, що орієнтовані на
визначення типу фахівця (особливостей його споживацької мотивації – «економічний», «мобільний
прагматик», «вимогливий», «щедрий», «допитливий», «запасливий», «легкозвабливий», «не вимогливий консерватор») [5]. У цих умовах слід зосередити зусилля на вивченні потенційних бажань
споживачів та забезпечені товарів та послуг, які
здатні задовольнити їх майбутні запити.
Незважаючи на індивідуалізацію потреб, можна
визначити декілька загальних тенденцій, які повинні бути враховані при формуванні товарної пропозиції (асортименту товарів та послуг) та організації
торговельного обслуговування для забезпечення
його конкурентоспроможності та успіху. Такими
тенденціями вважають:
 диференціацію рівня доходів, що спонукає
торговельні підприємства до чіткої цінової сегментації покупців, організації товарних відділів у різних цінових сегментах, наявності на підприємстві
широкого асортименту товарів у різних цінових
групах; зростання уваги до продуктів класу «преміум», дешевих товарів, виготовлених під замовлення окремого клієнта;
 представництво в асортименті торговельних
об’єктів різних розмірів упакування продовольчих
та непродовольчих товарів (сімейні та індивідуальні товарні одиниці);
 узгодження часу торговельного обслуговування з графіком робочого часу споживачів, які
обслуговуються, що робить актуальним для рітейлерів подовження часу своєї роботи, впровадження
концепції 24/7 (робота 24 години, 7 днів на тиждень) на весь торговельний об’єкт або окремі відділи, впровадження вейдингу (торгівля через автомати) як супутній сервіс;
 зростання уваги до харчової безпеки, особливо після сумно відомих епідемій пташиного грипу та коров’ячого сказу, випадків знаходження неприродних сполук та домішок у продовольчих товарах, товарах для дітей тощо, що вимагає від
рітейлерів посилення контролю на етапі вибору
постачальника, експертизи товарної документації,
приймання товарів до реалізації, добросовісного
інформування покупців (упаковка, внутрішньомагазинна інформація, консультування продавців;
 підвищена увага до здоров’я, популяризація
здорового способу життя вимагає наявності в асортименті товарів дієтичного та оздоровчого призначення, зі зниженим умістом жиру, солі, цукру,
підвищеним умістом вітамінів, кальцію та інших
корисних для здоров’я мінералів тощо, продуктів
органічного та натурального продовольства, товарів
для спорту, ергономічної меблі та побутових приладів,
білизни та одягу з природної сировини тощо.
Одним із актуальних питань для сучасного споживача залишаються ціни реалізації товарів, цінова
гнучкість, співвідношення «ціна-якість». Ціна товару, як відомо, є однією з детермінант успіху роздрібного торговельного підприємства. Сучасний
споживач у своїй поведінці все більше орієнтується
на зниження споживацьких витрат, на обґрунтовані
ціни, які з одного боку відповідають його можливостям, а з іншого – відображають якість товару і
послуги, наданої продавцем.
40

Висновки. Орієнтуючись на певні прогнозовані умови, торговельне підприємство зможе впроваджувати більш адаптовану до них асортиментну
політику, здійснюючи прогноз своєї діяльності,
спрямований на підвищення її ефективності та
зміцнення свого конкурентного статусу.
Перспективний напрям розвитку обсягу і структури товарообороту можна визначити тільки шляхом вивчення глибинних процесів, які відбуваються в споживанні населення, виявленні тенденцій зміни попиту, і дають змогу визначити найбільш суттєві ознаки формування асортиментної
структури товарообороту. Таким чином в подальших дослідженнях передбачається більш детально
розглянути вплив макроекономічних чинників на
формування попиту, зокрема - державної політики,
адже регулювання товарооборотом здійснюється
шляхом регулювання доходів населення, рівня
оплати праці; регулювання переліку та розміру податків, що формують ціни закупівлі та реалізації, і,
відповідно, адаптованої до попиту асортиментної
структури товарообороту торговельних підприємств.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТА КАДРОВОЇ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В
ТОРГІВЛІ
Наведено і обґрунтовано оптимальні значення індикаторів та показників інтелектуальної та кадрової складових економічної безпеки в торгівлі, а також запропоновано удосконалену методику процесу їх
оцінки.
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Mandryk O.
DIRECTIONS IMPROVEMENT OF ASSESSMENT AND METHODS
INTELLECTUAL AND HUMAN ASPECT OF ECONOMIC SECURITY IN TRADE
Analyzed and proved optimal values of the indicators and indicators of intellectual and vertical components
of the economic security of trade and Methodology of the process of assessment.
Keywords: methods of assessment, intelligent and skilled personnel, economic security, trade.
Вступ. Оцінка кількісно-якісних параметрів
інтелектуальної та кадрової складових економічної
безпеки є надзвичайно важливою в процесі функціонування і розвитку торговельного підприємства,
оскільки від неї залежить ефективність використання трудових ресурсів, які забезпечують життєздатність та конкурентоспроможність підприємства
в цілому. Крім того, уточнення сутнісних характеристик та методики оцінювання інтелектуально-

кадрової безпеки торговельного підприємства є корисними й для визначення перспективних напрямів
її збільшення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняними та зарубіжними вченими, наукові доробки яких присвячені вивченню проблеми оцінювання інтелектуальної та кадрової складових економічної безпеки є: Кендюхов О. В., Маркова Н. С.,
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Порохня В. М., Лось В. О., Федулова Л. У., Задорожній Г. Н., Колот А. У., Брукінг Е. Е., Едвінсон
Л. Р., Стюарт Т. Л., Джамай В. А., Бендиков М. А.,
Букович У. Г., Ляпина С. М., Бервено О. В.,
Селезнев Е. Н., Кухарєва Л. В., Григорьева Т. Л.,
Сазонова Г. А, Кириченко О.А., Добриніна Г. П.,
Кибанов А. Я., Підопригора О. А.
Проте, на сьогоднішній день так і не існує єдиного чіткого підходу до оцінювання стану інтелектуальної та кадрової складових економічної безпеки в торгівлі, крім того недостатньо дослідженою
залишається й досі проблема організації стратегії
управління інтелектуальним та кадровим забезпеченням економічної безпеки торговельного підприємства.

забезпечити не лише високу кваліфікацію сьогодні,
але й процес навчання, підготовки та розвитку персоналу. Тому, є підстави до висновку, що значення
коефіцієнта кваліфікації може перебувати в інтервалі 0,7-1.
Оскільки торгово-технологічний процес роздрібної торгівлі піддається впливу чинника сезонності (зокрема, у грудні-січні та липні-серпні істотно збільшуються обсяги продажів товарів), то для
його обслуговування можуть залучатись працівники для виконання робіт за тимчасовими договорам.
Втім, вважаємо, що частка таких працівників не
повинна перевищувати 10%, тобто критичне значення індикатора 0,1.
Наступний індикатор, коефіцієнт фізичного
старіння кадрів, характеризує кількість працівників
передпенсійного та пенсійного віку. Так, у 2010
році цей індикатор становив 0,20 і на протязі
останніх п’яти років він залишався практично
незмінним, його значення зросло лише на 0,01
[розраховано на основі 1, 2]. Тому, вважаємо
доцільним встановити його критичне значення на
рівні 0,20.
Одним з найбільш істотних чинників економічної дестабілізації в торгівлі є надмірно висока
плинність персоналу. Тому, для зміцнення не лише
інтелектуально-кадрової, але й економічної безпеки
підприємств торгівлі потрібно істотно знизити
плинність кадрів. Для порівняння загального коефіцієнта руху персоналу у сфері охорони здоров’я та
надання соціальної допомоги, де його значення у
2010 році становило 0,08, що у більш ніж 3 рази
менше ніж в торгівлі Львівської області [розраховано на основі 1]. В середньому по економіці
України у 2010 році цей індикатор становив 0,19.
Відповідно критичне значення коефіцієнта плинності персоналу в роздрібній торгівлі мало б бути
обмеженим на рівні 0,2.
Позитивно, коли коефіцієнт обороту з прийняття персоналу зростає, але за умови, що така тенденція обумовлена збільшенням обсягів господарювання підприємств, а не заміщенням кадрів.
Втім, з огляду на сутність поняття «безпека» стабільність роботи персоналу також трактується як
стан стійкості. Відповідно порогове значення коефіцієнта оборотності з прийняття персоналу може
становити 0,01. Відповідно до вказаного критичне
значення коефіцієнта загального руху персоналу
становитиме 0,31.
Оскільки особливістю торгово-технологічного
процесу є залежність продажу товарів від наявності
контакту покупця та торгового персоналу підприємства, рівень трудової дисципліни має вплив на
якість обслуговування покупців та товарооборотність. Тому, важливо застосовувати сучасні методи
і засоби моніторингу та аналізу рівня трудової
дисципліни. Попри те, забезпечити високий рівень
трудової дисципліни практично не можливо. Тому,
в якості критеріального значення пропонуємо
встановити коефіцієнт 0,95.
Фондоозброєність працівників виступає важливою характеристикою ресурсної забезпеченості підприємств, втім в торгівлі як в виді економічної
діяльності цей показник скоріше порівняльний,
адже основні засоби використовуються більшою
мірою для обслуговування, а не забезпечення тех-

Постановка завдання. Метою статті є формування точного переліку показників для оцінювання
інтелектуальної та кадрової складових економічної
безпеки торговельного підприємства і розробці
структури системи оцінювання його стану.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Для оцінювання рівня та стану інтелектуальної та
кадрової безпеки підприємства може використовуватись широкий арсенал наукових методів, зокрема: ресурсно-функціональний, індикаторний, економіко-математичний, метод економічної дієвості
та ін. Попри їх варіативність у більшості випадків
методологія стосується застосування індикаторів та
їх критичних або порогових значень.
Крім того, щодо ефективності використання
інтелектуальної та кадрової складових економічної
безпеки торговельного підприємства, то вважаємо,
що в її межах доцільно характеризувати: стабільність роботи персоналу, забезпеченість підприємств кадрами з високими професійно-кваліфікаційними характеристиками, продуктивність і ефективність праці, рівень використання інтелектуального капіталу.
В контексті вищевикладеного, для такої структурної складової інтелектуально-кадрової безпеки,
як рівень забезпеченості персоналом та раціональність його структури до індикаторів відносимо:
коефіцієнт забезпечення середньообліковою кількістю штатних працівників, коефіцієнт кваліфікації
працівників підприємства, частка працівників, що
працювали за тимчасовими договорами, частка сумісників, частка працюючих жінок, частка працюючих чоловіків, коефіцієнт фізичного старіння кадрів.
Зокрема, щодо коефіцієнта забезпечення торговельного підприємства штатними працівниками, то
доцільно, щоб значення цього індикатора максимально наближалося до 1. Адже, даний розрахунковий показник характеризує рівень забезпеченості
працівниками, який необхідний для виконання певного обсягу робіт на підприємстві.
Індикатор кваліфікації працівників підприємства стосується ступеня професійної підготовки,
яка необхідна для виконання певних трудових
функцій. Відповідно високий рівень кваліфікації
дозволяє забезпечити кращі якісні та кількісні
показники діяльності працівників. Втім, гарантувати 100%-ий рівень кваліфікації на кожному
підприємстві об’єктивно неможливо. Крім того, для
динамічної життєздатності підприємства, важливо
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нологічного процесу. Так, фондоозброєність у розрахунку на одного працівника в роздрібній торгівлі
Львівської області в 2009 році становила 25,06 тис.
грн. Протягом останніх п’яти років цей показник
зменшився на 13,37 тис. грн. [розраховано на основі 1, 2]. В той час, як в середньому в економіці
України, фондоозброєність становила 38,11 тис. грн.
Відповідно, визнаючи не надто істотну міру важливості цього індикатора пропонуємо встановити
його критичне значення на рівні 0,38.
Наступною структурною складовою інтелектуальної та кадрової безпеки є ефективність використання робочого часу. Повноцінність використання табельного фонду робочого часу має вплив
на обсяги виконуваних робіт та наданих торговельних послуг. Відповідно гарантування цього індикатора кадрової складової економічної безпеки має
бути раціональним та максимальним, втім протягом календарного періоду виникають як об’єктивні
так і суб’єктивні обставини, що призводять до
втрат робочого часу. Це, зокрема, можуть бути: додаткові відпусками з дозволу адміністрації, захворювання працівників з тимчасовою втратою працездатності, прогули, простої через несправність
устаткування, механізмів, відсутність електроенергії та ін. Відтак, вважаємо за доцільне встановити
таке критичне значення цього індикатора – 0,9-1.
Попри важливість аналізованих вище структурних складових кадрової безпеки торговельного
підприємства більш важливе прикладне значення
при оцінюванні її рівня та стану має складова
«продуктивність та ефективність праці». В торгівлі
вона має свої особливості, оскільки прямо не залежить від інтенсивності праці робітника, але все ж
характеризує обсяг проданих товарів у вартісному
вираженні в розрахунку на одного найманого
працівника. Так, як це показник ефективності, то,
вважаємо, що критичне значення цього індикатора
має узгоджуватися з мінімальною віддачею витрачених фінансових ресурсів на залучення персоналу.
Так, критичне значення індикатора «продуктивність праці» пропонуємо визначати за формулою:

сягнення товарооборотності у точці беззбитковості
підприємства та визначатися за формулою:
RТО кр. = ТОТбез. ,

(2)

ЧПц
де RТОкр. - критичний індекс рентабельності
товарообороту;
ТОТбез. - товарооборот у точці беззбитковості;
ЧПц - цільовий чистий прибуток.
Роль та значення структурної складової «соціально-економічне забезпечення персоналу» в системі економічної безпеки торговельного підприємства полягає в тому, що її індикатори характеризують стимули персоналу до виконання поставлених перед ними завдань. Це визначає і ефективність господарювання, а отже підтверджує й згадувану при обґрунтуванні критичного значення
індикатора «продуктивність праці» залежність результатів праці та середньої заробітної плати.
Відповідно критичне значення індикатора «середня
заробітна плата» доцільно узгоджувати з продуктивністю праці, тобто розмір середньомісячної
заробітної плати має бути меншим або рівним за
добуток середньомісячної продуктивності праці та
рентабельності доходу:

ЗП пр. = ПП * Rд ,

(3)

де ЗП пр. – середньомісячна заробітна плата
одного штатного працівника;
ПП - середньомісячна продуктивність праці;
Rд – рентабельність доходу підприємства у
розрахунку на одну годину.
Відповідно до цього методичного підходу можуть встановлюватися й оптимальні та граничні
значення такого важливого з економічної та соціальної точки зору показника, як середня заробітна
плата за одну годину.
У свою чергу, достатньо вагомим є показник
порушень соціального захисту працівників, який на
сьогодні є незадовільним. Так, рівень виробничого
травматизму в Україні залишається одним із найвищих порівняно з країнами ЄС та іншими економічно розвиненими країнами світу. Зокрема, в 2009 р.
співвідношення кількості загиблих до травмованих
на виробництві становило в Україні 1 до 18, у той
час, коли в таких євпропейських країнах, як Німеччина він становить 1 до 1260, у Словаччині – 1 до
208, у Польщі – 1 до 45 [3].
Наступною важливою проблемою соціального
захисту є масове приховування випадків травмування працівників, що звільняє роботодавця від
проведення ефективних профілактичних заходів на
підприємстві, а також від виплати компенсацій. Як
свідчать дані Федерації профспілок України, загалом в усіх галузях вітчизняної економіки 70,6 %
підприємств не відповідають вимогам техніки безпеки та санітарного законодавства [3].
Таким чином, на основі вище викладеного можна зробити висновок, що на вітчизняних підприємствах в усіх сферах економіки загалом, та торгівлі зокрема, спостерігається досить значна кількість
порушень соціального захисту працівників, що є
негативним. Вважаємо, що такі порушення у ході

ППІкр = ЗП * 12*  нар .з / п   ін. , (1)

 R ТО
де ППІкр – критичний індекс продуктивності
праці;

ЗП – середньомісячна заробітна плата;
Кнар. з/п – коефіцієнт нарахування на заробітну плату;
Він. – інші витрати підприємства на залучення
та утримання персоналу;
КR ТО – коефіцієнт рентабельності товарообороту.
Відносно показників рентабельності, то вони
характеризують різні аспекти прибутковості підприємств. В свою чергу, прибутковість тісно корелює з ефективністю використання активів та ресурсним забезпечення підприємства. Відповідно,
при встановленні критичних порогових значень
індикаторів, пов’язаних з рентабельністю доцільно
їх узгоджувати з мінімальною окупністю інвестиційних витрат чи беззбитковістю господарювання.
Для прикладу, критичне значення рентабельності
товарообороту може встановлюватись на рівні до43

торговельно-господарської діяльності взагалі повинні бути відсутні. Саме тому критичне значення
індикатора «коефіцієнт частки порушень соціального захисту» доцільно встановити на рівні 0,01.
До індикаторів наступної та останньої структурної складової інтелектуально-кадрової безпеки
«Навчання та розвиток персоналу», відносимо: коефіцієнт частки працівників, які підвищили кваліфікацію; коефіцієнт частки працівників апарату управління з вищою освітою; коефіцієнт відношення виконуваних функцій та спеціалізації професійної
підготовки торговельного персоналу; індекс відношення темпів зростання працівників з вищою освітою до темпів зростання чисельності персоналу.
Щодо підвищення кваліфікації, то воно спрямоване на навчання, направлене на підтримку та
удосконалення професійного рівня, знань і умінь
персоналу. Нажаль, частка працівників, що підвищили кваліфікацію в галузі торгівлі на протязі багатьох останніх років залишається досить низькою.
Так, зокрема, в Львівській області у 2010 році цей
показник становив лише 1,74 % і за останні п’ять
років він зріс на 0,97 % [розраховано на основі 1,2].
Подібна ситуація спостерігається і у всіх галузях
економіки України.
Виходячи з цього, варто зробити висновок, що
на вітчизняних підприємствах й досі відсутнє розуміння необхідності у навчанні та розвитку власного персоналу, як однієї з основних вимог конкурентноздатності на ринку. Крім того, досвід економічно-розвинених країн підтверджує, що економічний ефект від інвестицій у розвиток персоналу
вищий, ніж від вкладень у основні засоби. Саме
тому, вважаємо, що частка працівників, які підвищили кваліфікацію в торгівлі повинна становити не
менше 20 %. Відповідно критичне значення цього
індикатора становитиме 0,2.

З огляду на важливість інтелектуального забезпечення торгово-технологічного процесу важливо,
щоб на торговельних підприємствах переважала
частка працівників з вищою освітою. Втім, зрозуміло, що для таких категорій персоналу, як робітники (торговельний персонал), молодший обслуговуючий персонал, стажери, достатнім є професійно-технічний рівень підготовки. Відтак, вважаємо, що частка працівників з вищою освітою в
системі управління торговельним підприємством
має складати не менше 93%-95%. Виходячи з
цього, критичне значення коефіцієнта частки працівників апарату управління з вищою освітою
приймаємо на рівні 0,93-0,95.
Необхідно відмітити, що наведені вище індикатори структурних складових інтелектуально-кадрової безпеки в сукупності та взаємозв’язку становлять систему використання всіх наявних трудових
ресурсів на торговельному підприємстві. У зв’язку
з тим, на їх основі можна визначити, зокрема,
невикористані річні резерви робочої сили, прогалини в управлінні трудовими ресурсами, а отже
розробити заходи підвищення рівня інтелектуально-кадрової безпеки торговельного підприємства
загалом.
На нашу думку, оцінку інтелектуальної та
кадрової складових економічної безпеки торговельних підприємств доцільно здійснювати на основі
підготовчого, основного та завершального етапів.
Так, на підготовчому етапі організації та оцінки
інтелектуальної та кадрової складових економічної
безпеки торговельного підприємства необхідною є
така послідовність дій: 1) формування системи
цілей підприємства щодо інтелектуально-кадрової
безпеки та критеріїв їх відбору; 2) обґрунтування та
аналіз вигід і витрат, пов’язаних із організацією та
оцінкою інтелектуально-кадрового забезпечення;

Аналіз показників статистичної та фінансової звітності у сфері праці

Аналіз показників бухгалтерського та управлінського обліку

Формування системи критеріїв, індикаторів та їх порогових значень для підприємства

Розрахунок фактичних значень показників індикаторів та проведення індикаторного
аналізу у сфері інтелектуально-кадрової безпеки

Інтегральна оцінка інтелектуально-кадрової безпеки на основі ресурснофункціонального аналізу

Тестування персоналу на відповідність цілям і завданням підприємства у сфері
інтелектуально-кадрової безпеки

Формування інформаційної бази щодо відхилень фактичного стану інтелектуальнокадрової безпеки

Розробка заходів щодо посилення інтелектуально-кадрової безпеки

Рис. 1. Послідовність оцінювання інтелектуальної та кадрової складових економічної безпеки
підприємства
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3) розроблення програми і плану організації та методики оцінювання інтелектуально-кадрової безпеки; 4) створення достатньої інформаційної бази
даних про зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства; 5) вибір показників, що характеризують
інтелектуально-кадрову безпеку торговельного підприємства; 6) обрання виконавців оцінки та аналізу
інтелектуально-кадрової безпеки відповідно до типу ієрархічної структури підпорядкування; 7) створення системи критеріїв для вибору оптимальної
методики оцінки інтелектуально-кадрової безпеки;
8) введення обмежень на доступ до інформації про
організацію оцінки інтелектуально-кадрової безпеки та можливостей її використання; 9) узгодження
підсистеми організації інтелектуально-кадрової безпеки з системою економічної безпеки підприємства
загалом; 10) аналіз та перевірка достовірності інформації.
Основний етап організації та оцінки інтелектуальної та кадрової складових економічної безпеки торговельного підприємства передбачає: 1) оцінку ефективності використання інтелектуально-кадрової безпеки за обраною методикою; 2) дослідження сильних, слабких сторін, можливостей та загроз
внутрішнього та зовнішнього середовища інтелектуально-кадрової безпеки; 3) аналіз динаміки показників інтелектуально-кадрової безпеки та прогноз тенденцій їх зміни; 4) впорядкування накопиченої інформації.
На завершальному етапі організації та оцінки
інтелектуальної та кадрової складових економічної
безпеки торговельного підприємства доцільно дотримуватись такого алгоритму дій: 1) підсумування
результатів проведеного аналізу; 2) експертна розробка висновків та пропозицій на основі узагальнень здійсненого аналізу; 3) формулювання конкретних заходів для нейтралізації або ліквідації
слабких сторін, а також можливих загроз інтелектуально-кадрової безпеки; 4) проведення моніторингу за виконанням запропонованих заходів.
На основі вищевикладеного, вважаємо, що
оцінку інтелектуальної та кадрової складових економічної безпеки торговельного підприємства доцільно проводити за методикою зображеною на
рисунку 1.
При цьому варто зауважити, що трудовий потенціал є достатньо мінливою величиною, тому
необхідно аналізувати чисельність та склад працівників підприємства в динаміці, щоб заздалегідь
виявляти негативні тенденції і своєчасно змінювати
умови, що їх породжують.

Висновок. Отже, при реалізації запропонованих удосконалень щодо організації та методики
оцінки інтелектуальної та кадрової складових економічної безпеки, основні вигоди, які одержать
вітчизняні торговельні підприємства, полягають у
наступному: знизиться рівень плинності кадрів,
зростуть неформальні можливості підвищення кваліфікації працівників, підвищиться колективний
приріст знань, пошириться та закріпиться організаційна поведінка, атмосфера конкуренції в колективі
зміниться атмосферою співпраці.
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УДК 339.3
Лопащук І. А., Горбатюк В. М.
ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ТОРГІВЛІ У
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СЕЛА
Розглядаються гострі проблеми сучасного розвитку села і сільських територій. Обгрун-товано шляхи
активізації ролі торгівлі в процесах соціально-економічного розвитку села.
Ключові слова: торгівля, соціально-економічний розвиток, село сільська місцевість, соціальна сфера,
економічний уклад.

STRENGTHENING THE ROLE OF TRADE IN SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF RURAL
We consider the acute problems of modern development of villages and rural areas. The ways to revive the
role of trade in the process of socio-economic development of the village.
Keywords: trade, socio-economic development, rural village, social, economical way.
Актуальність проблем розвитку села зумовлено відсутністю фундаментальних теорій сільського розвитку, невизначеністю перспектив і стійкими тенденціями деградації сільських територій. З
цих причин в останні роки складні теоретичні і науково-прикладні проблеми розвитку села і його
інфраструктурного забезпечення опинилися в центрі наукових дискусій.
В роботах відомих вчених-дослідників соціально-економічних проблем села: Андрійчука В. Г.,
Апопія В. В., Балабанова П. Ю., Гайдуцького П. І.,
Кириленко І. Г., Лупенко Ю. Ю., Маліка М. Й.,
Осташко Т. О., Пасхавера Б. И, Прокопи І. М.,
Саблука П. Г. обгрунтована низка фундаментальних стратегій розвитку господарського, економічного, соціального сфер села. Разом з тим, проблеми
активізації ролі торгівлі у вирішенні соціальних
проблем села малорозроблені.

– міграції сільського населення, головним чином, за кордон;
– зниженні рівня реальних доходів і соціальних гарантій;
– “ерозії” житлового фонду і соціальної інфраструктури;
– погіршенні добробуту і рівня соціального
обслуговування.
Отже, сучасні соціальні проблеми розвитку
села надзвичайно складні і масштабні. Йдеться вже
не про соціальну перебудову села, а про його
соціальне відродження на якісно нових суспільнополітичних і соціально-економічних засадах.
Для вирішення соціально-економічних проблем
розвитку села поряд з іншими факторами повинен
бути використаний потужний потенціал торгівлі,
зосереджуючи його на трьох основних напрямках.
Перший напрямок – покращення умов життя і
розвиток соціальної інфраструктури є найбільш
актуальним, оскільки саме тут перехрещуються
складні проблеми життєвого середовища, соціального обслуговування і соціального захисту сільського населення, у вирішенні яких активну роль
повинна відігравати торгівля.
Другий напрямок – забезпечення потреб сільського населення в товарах і послугах передбачає
вирішення завдань, пов’язаних з різким підвищенням рівня якості життя селян, задоволенням
матеріальних та соціально-культурних потреб.
Третій напрямок – це денатуралізація доходів
сільського населення, яка передбачає створення
системи закупівель продукції, вирощеної в господарствах населення або отриманої у вигляді натуроплати.
Перераховані завдання торгівлі органічно пов’язані з реалізацією основної функції торгівлі –
задоволенням потреб населення в товарах і послугах. Тому зростаючу роль і значення торгівлі в
соціальному відродженні села необхідно розглядати ширше, з позицій суспільних інтересів, нових
тенденцій і критеріїв, із врахуванням досягнень
цивілізованих країн.

Метою даної роботи є аналіз тенденцій розвитку торгівлі в сільській місцевості і підвищення її
ролі у соціальному розвитку села.
Основний зміст дослідження. Соціально-економічний розвиток села – процес широко масштабний і багатогранний. Для нього характерні такі важливі аспекти як формування повноцінного життєвого середовища, соціальної інфраструктури, проведення дійової демографічної політики, розширення
сфери зайнятості, задоволення матеріальних, соціальних та соціально-культурних потреб населення.
Проте, відрив соціальних відносин від економічних реформ суттєво ускладнили гострі проблеми соціального розвитку села.
Суть основних соціальних проблем полягає у:
– руйнації способу сільського життя;
– втраті селом спроможності до відтворення
демографічного потенціалу;
– високодинамічному погіршенні соціальних
характеристик людського капіталу;
– звуженні сфери трудової зайнятості і зростанні безробіття;
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Суть нового підходу полягає у системній стратегічній єдності розвитку елементів соціальної,
аграрної та інших суміжних сфер, підпорядкованих
інтересам села і селянства. Такий розвиток повинен
базуватися на сучасних теоріях і концепціях розвитку села, комплексних програмах, соціальних
стандартах і нормативах.
Програмні засади розвитку торгівлі в сільській
місцевості з позицій нової теорії сільського розвитку вимагають перегляду уявлень про функції і
завдання торгівлі, теоретичних положень відносно
її цілей, а також підходів щодо територіальної дислокації об’єктів торгівлі, асортиментної політики та
якості обслуговування.
Критичний науковий аналіз стану торгівлі в
сільській місцевості виявив не тільки диспропорції
і деформації, але й прогресуючі негативні тенденції, які не узгоджуються з критеріями теорії
сільського розвитку (табл.1).

продажу товарів і послуг з відповідними умовами і
показниками в містах.
Таким чином стає очевидним, що при нинішньому стані і тенденціях розвитку торгівлі на
селі, розраховувати на результати і динаміку суттєвого покращення торговельного і побутового
обслуговування сільського населення в межах кількісних і якісних параметрів нової аграрної політики
і стратегії сільського розвитку неможливо. Потрібні
фундаментальні концептуальні підходи, які б
сприяли формуванню ефективної торговельної політики для соціально-економічного розвитку села.
Йдеться, насамперед, про концептуальні положення
формування сільського ринку.
Сільський ринок як категорія являє собою
окрему сферу прояву і реалізації сукупності соціально-економічних відносин, які виникають між
суб’єктами ринку з приводу товарно-грошового
обміну у формі купівлі-продажу в сільській місТаблиця 1

Основні показники і тенденції розвитку торгівлі в сільській місцевості
(2010 р.)
Од.
виміру

Значення
показника

тис.од.

13,4

Скорочення  2 тис. од.
в рік

%

27,9

Скорочення

Забезпеченість сільського населення торго- м 2 на 10000
вельними площами
населення

663

Скорочення

Рівень забезпеченості відносно середнього
показника по Україні

%

35,9

Збереження тенденції суттєвого відставання

Кількість сільських населень без об'єктів
торгівлі

од.

6800

Збільшення за рахунок
малих (до 200. чол.) поселень

млрд.грн.

23,3

Повільно зростає

%

8,6

Знижується через низькі
(у 2 раза) темпи розвитку

грн./рік

1680

Зростання повільне

рази

-4,8

Стабільне

%

39:61

Стабільно при
оптимальному
співвідношенні 40:60

Основні показники
Кількість магазинів
Частка торговельних площ в загальних
торговельних площах України

Роздрібний товарооборот
Частка в загальному товарообороті
України
Товарооборот на одну особу
Розрив відносно товарообороту на одну
особу в містах
Співвідношення продовольчих і
непродовольчих товарів в товарообороті:
- по Україні
- в торгівлі на селі

Тенденція

* Розрахунки автора

Аналіз даних табл.1 показує, що на 10 сільських
поселень приходиться не більше 7 магазинів і кіосків.
Близько 25% сільських поселень не мають об’єктів
торгівлі. Товарооборот в сільській місцевості становить лише 8,6% загального обсягу по Україні, при
тому що на селі проживає близько третини населення
країни.Значний розрив спостерігається між забезпеченістю міського і сільського населення торговельними площами (близько 2 разів), товарооборотом на
одну людину (близько 5 разів). Між тим, одне з
головних завдань розвитку торгівлі на селі полягає у
тому, щоб наблизити, а з часом і вирівняти умови
торговельного обслуговування і відносні показники

цевості. Сутнісні характеристики сільського
ринку розкриті, головним чином, в наукових
працях дослідників кооперативної торгівлі.
Виокремлення сільського ринку як територіально-просторового зумовлено його суттєвими
особливостями і характерними рисами. Зокрема:
- сільський ринок товарів та послуг охоплює
широкий соціально- різнородний контингент споживачів (14,9 млн.чоловік), зосереджений у більш,
ніж 28 тис. сільських населених пунктах;
- до контингенту споживачів відносяться також не менше 5,4 млн. домогосподарств, 80 тис.
соціальних об’єктів, які функціонують на селі;
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Висновок. Внутрішня торгівля володіє значним потенціалом і досвідом ефективного функціонування в сільській місцевості та участі у перебудові соціально-економічних основ села.
На сучасному етапі роль торгівлі у соціальноекономічних перетвореннях на селі зростає, при
цьому діяльність торгівлі, її вплив на багатоаспектні проблеми села носить безсистемний і деформований характер. Фундаментальним і концептуальним підходом активізації ролі торгівлі на
системних засадах є формування сільського ринку.

- об’єктами купівлі-продажу на сільському
ринку є товари і послуги, які мають певні особливості, тобто відповідають характеру сільської
праці і способу життя сільського населення;
- обмеженість і нестійкість платоспроможного попиту, який обумовлений низькими доходами
сільського населення, сезонним характером виробництва і високим ступенем ризику;
- значна територіальна розосередженість об’єктів інфраструктурного забезпечення (68 тис.од.), їх
розміри, спеціалізація відповідно до типу сільського поселення;
- специфічні форми і методи торговельного
обслуговування, економічні механізми і форми
господарювання, методи позиціонування суб’єктів
ринку і реалізації конкурентних переваг в умовах
обмеженої конкуренції.
Слід окремо підкреслити, що сільський ринок
має також особливу мету функціонування в інтересах селянства, села і сільського господарства. Глибока специфіка і особлива мета функціонування
сільського ринку вимагає специфічної законодавчонормативної бази, організаційних форм, фінансовоекономічних важелів регулювання, схем координації і управління.
Таким чином, назріла об’єктивна необхідність
самостійного узгодженого розвитку сільського ринку з його основними пріоритетами і у взаємодії з
аграрним ринком.
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Куцик П. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА
ЗВІТНОСТІ
Обґрунтовано місце обліку та звітності у системі корпоративного управління. Досліджено
теоретико-історичний аспект організації обліку. Охарактеризовано принципи та етапи організації
інтегрованої системи обліку. Подано модель інтегрованої системи обліку та звітності на підприємстві.
Ключові слова: організація, інтегрована система, облік, звітність, корпоративне управління

Kutsyk P.
ORGANIZATION OF IMPLEMENTING THE INTEGRATED SYSTEM OF
ACCOUNTING AND REPORTING
Substantiated the place of accounting and reporting in the corporate management system. Investigated
theoretical and historical aspects organization of accounting. Characterized principles and stages of organization
the integrated accounting system. Submitted the model of the integrated system of accounting and reporting at the
enterprise.
Keywords: organization, integrated system, accounting, reporting, corporate management
Вступ. Проблеми організації обліку та формування відповідної внутрішньої звітності в різних
корпоративних об’єднаннях, що обумовлені сукупним впливом діючих правових норм, організаційноекономічних факторів та інформаційних потреб різ-

них внутрішніх і зовнішніх користувачів, дослідженні не повною мірою. Сьогодні об’єднання (підприємства) застосовують замість внутрішніх звітів
численні розроблені таблиці, кожна з яких, як
правило, орієнтована на задоволення конкретного
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запиту апарату управління, що призводить до їх
невиправдано великої кількості, дублювання багатьох показників, надмірності за обсягом, невідповідності за структурою інформації, відсутністю
взаємоузгодженості результативних значень і систематичного контролю з їх узгодженістю, що є наслідком відсутності методичного підходу до формування системи внутрішньої звітності корпоративних об’єднань. У них використовується звітність,
що застосовується для економічних суб’єктів незалежно від організаційно-правових форм та специфіки, що визначається галуззю промисловості та
видами діяльності, яка здійснюється.
Успішний розвиток корпоративного об’єднання, як і будь-яких підприємств, потребує формування комплексу узагальненої, деталізованої та релевантної інформації, що розкриває підсумки його
діяльності та діяльності структурних підрозділів,
при оптимізації термінів її подання для зацікавлених користувачів із застосуванням сучасних програмних продуктів обліку. Тому поява інтегрованої системи обліку як інформаційної системи є
закономірним результатом розвитку корпоративного управління. Організація єдиної інтегрованої
системи обліку повинна відповідати цілям основних видів обліку, як головного підприємства, так і
структурних підрозділів. Щодо концепції звітності
корпоративних об’єднань, то вона базується на
системі збалансованих показників, а також фінансових, аналітичних методах і моделях. Модель, що
розкриває взаємозв’язок управління корпоративних
об’єднань з обліком і звітністю, подана нами на
рис. 1.

вчені, як Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, Л. В. Нападовська, А. А. Бойчук, Н. М. Малюга, В. А. Дерій,
М. С. Пушкар, М. І. Бондар та інші. Разом з тим,
більшість досліджень стосувалася проблем впровадження та адаптації міжнародних стандартів у
вітчизняній практиці, а також питань уніфікації
бухгалтерського обліку на міжнародному та національному рівнях [12, 13, 14 та ін.]. Що ж стосується
розробки і впровадження уніфікованої системи
обліку та звітності на рівні холдингів, груп компаній, корпорацій чи великих підприємств, то ця
сфера досі залишається мало дослідженою. Виправляти такий недолік інформаційного забезпечення
системи управління, як засвідчують результати
досліджень, необхідно шляхом організації інтегрованої системи обліку і звітності та визначення її
місця в системі управління бізнес-процесами корпоративного об’єднання (підприємства).
Організація обліку: теоретико-історичний
аспект. ормування та побудова інтегрованої системи бухгалтерського обліку потребує грамотної її
організації. Дослідженню питання організації обліку присвячені праці відомих науковців, зокрема
питання застосування наукових принципів організації функціонування апарату бухгалтерії досліджені у працях Р.Я. Вейцмана, П. Гарньє та ін., системного підходу до бухгалтерського обліку –
Ф. Беста, Ж. Б. Дюмарше та ін., інформаційного
підходу до бухгалтерського обліку – Д. Сортера,
загальних принципів організації обліку – І. Ф. Шера
та ін. Щодо самої організації обліку, то є різні
визначення і трактування (табл. 1).

Аналіз досліджень і публікацій. Значний внесок у напрямі інтеграції обліку зробили такі відомі

Таблиця 1
Визначення поняття “організація обліку” у працях авторів
Автор
Безруких П. С.

Джерело
Вопросы рациональной
организации бухгалтерского учета :
автореф. канд. экон. наук
/ П. С. Безруких. – М. :
1967. – 22 с.

Вейцман Р. Я.,
Каллас К. Э.

Организация автоматизированной информационной системы
бухгалтерского учета :
учеб. / Р. Я Вейцман,
К. Э. Каллас. – М. :
Финансы и статистика,
1990. – 176 с.

Визначення
Організація бухгалтерського обліку – це науково обґрунтована його
побудова, що забезпечує при мінімумі витрат праці та засобів своєчасне
відображення операцій, які здійснюються на підприємстві (спостереження за ними, вимірювання і запис першочергової інформації в
документах або інших, що замінюють їх, носіях інформації і групування
за певними економічними ознаками) з метою отримання вірогідних
даних для оперативного управління господарством, контролем за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, за послідовним
впровадженням режиму економії і господарського розрахунку. Поняття
“організація бухгалтерського обліку” можна визначити як науково
обґрунтовану сукупність умов, при яких найбільш економно та
раціонально відбувається накопичення, обробка та зберігання бухгалтерської інформації для аналізу і оперативного контролю за тим, як
використовуються засоби на підприємстві [С. 6].
Організація рахівництва – це творча робота бухгалтера, спрямована на
створення бухгалтерського апарату, що задовольняє вимогам справи та
вимогам закону, і власне форму цього апарату [С. 101].
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Организация бухгаллтерского учета в производственных
объединениях : учеб.
пособ. / Кошаев А. Н. –
М. : Финансы и статистика, 1986. – 192 с.
Бухгалтерский словарь /
П. А. Костюк. – Мн. :
Высшая школа, 1971. –
160 с.
Организация бухгалтерского учета и анализа хоззяйственной деятельности :
учеб. пособ. / А. Н. Кузьминский, В. В. Сопко. –
К. : Вища школа, 1986. –
256 с.
Настольная книга бухгалтера-профессионала : пособ. / [за общ. ред. И. С. Кумок]. – Составление АОЗТ
“Московское Финансовое
Объединение”, 1995. –
304 с.
Учет основных операций торговых хозяйств :
пособ. / Н. А. Леонтьев.
– М., 1928. – С. 58.
Организация бухгалтерского учета в сельском хозяйстве : учеб. /
Ю. Я. Литвин, В. А. Полторадня. – К., 1977. –
176 с.
Загальна теорія бухгалтерського обліку : навч.
посіб. / П. П. Німчинов. –
К. : Вища школа, 1977.
– 240 с.

Технічна організація апаратів бухгалтерського обліку – ряд заходів, що
забезпечують безперервне одержання з дотриманням повного ажуру всіх
необхідних для обліку відомостей, своєчасну їх обробку та складання і
надання періодичної звітності [С. 297].
Організація бухгалтерського обліку – це встановлення визначеного
порядку обліку, що забезпечує повноцінний контроль і аналіз виконання
господарського плану при мінімальних витратах праці і коштів [С. 290].
Раціональною є така організація бухгалтерського обліку, яка може
своєчасно надавати повну інформацію про хід та результати виконання
плану, що необхідна для оперативного управління, контролю і
економічного аналізу, при мінімальних витратах коштів і праці [С. 319].
Організацію рахівництва ми визначаємо як науку, що вивчає методи
дослідження всіх факторів, які впливають на ведення облікових записів, і
встановлює загальні принципи побудови і впровадження в життя такого
плану робіт з ведення обліку, при якому задачі, що постають перед обліком, вирішувались би швидко (проблема ажуру) і з мінімальними
витратами (проблема оптимуму) [С. 88].
Організація бухгалтерського обліку – це поєднання елементів облікового
процесу в їх статичному і динамічному стані, що забезпечує найбільш
активний вплив на процеси виконання плану, а також збереження
виробничих ресурсів і дотримання режиму економії [С. 65].

Організація бухгалтерського обліку – побудова бухгалтерського обліку
за планом та відповідно до визначених умов і передумов [С. 87].

Термін “організація” має різні значення. В найбільш загальному вигляді – це
упорядкування, налагодження, приведення в певний порядок (систематизація)
чогось. Як смислове значення включає в себе порядок, збереження та
підтримання стану певної впорядкованості елементів (вузлів) системи в
цілому, якісної її впорядкованості [С. 5]. Організація бухгалтерського
обліку та аналізу господарської діяльності являє собою систему методів і
засобів, що забезпечують оптимальне їх функціонування та подальший
розвиток [С. 6].
Під організацією бухгалтерського обліку прийнято розуміти систему
умов і елементів (складових) облікового процесу, що включає первинний
облік і документування операцій, план рахунків бухгалтерського обліку,
форми бухгалтерського обліку, форми організації обліково-обчислювальних робіт, обсяг та зміст звітності [С. 15].

Під організацією обліку ми розуміємо дії осіб, яким доручено
здійснювати облік, спрямовані на досягнення цілей, що поставлені перед
обліком [С. 58].
Організація бухгалтерського обліку є такою системою практичного
здійснення прийомів і способів відображення господарських операцій,
що повністю забезпечує дієвий контроль і всебічний аналіз виконання
планів підприємства при мінімальних витратах праці і засобів на ведення
обліку [С. 3].
Раціональна організація бухгалтерського обліку передбачає таку його
побудову, при якій він забезпечує необхідну інформацію: про наявність, рух
і збереження засобів, наявних у господарстві; для контролю за процесом
виконання планів у всіх його підрозділах; для наукового обґрунтування
управлінських рішень і розробки різних заходів щодо удосконалення
виробництва й управління [С. 221].

51

Островський О. М.

Палій В. Ф.,
Соколов Я. В.

Сопко В. В.

Шмігель О.Д.

Кудря-Висоцька О. П.

Типовые элементы
организации
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Організація бухгалтерського обліку – це використання засобів і методів,
що регламентують взаємодію різних категорій персоналу підприємства
при спільному виконанні ними функцій обліку [С. 21].

Організація бухгалтерського обліку – це все те, що забезпечує роботу
бухгалтерії вирішення облікових задач [С. 244].

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві – це система методів, способів та заходів, що забезпечують оптимальне функціонування
обліку та його розвиток. Така організація полягає в цілеспрямованому
впорядкуванні й удосконаленні механізму, структури та процесів бухгалтерського обліку. Впорядкування системи бухгалтерського обліку – це
організація цієї системи та організація функціонування її в часі та
просторі [С. 149].
Цілеспрямована діяльність із створення системи обліково-економічної
інформації і безперервного її упорядкування та удосконалення з метою
більш повного забезпечення процесу виробництва і управління
необхідними обліково-економічними даними носить назву організації
обліку [С. 19].
Організація бухгалтерського обліку – упорядкування усіх елементів системи
шляхом цілеспрямованого вдосконалення механізму структури і процесів
обліку. Відповідно, раціональна організація обліку – система практичного
здійснення прийомів і способів відображення господарських операцій, які
забезпечують дієвий контроль та всебічний аналіз із мінімальними затратами
[С. 12].

Виходячи з проведеного дослідження, нами
встановлено, що визначення поняття “організація
обліку” в усіх авторів, крім Р. Я. Вейцмана та П.
А. Костюка, передбачає цілі, завдання та функції
обліку. Найбільш чітким є визначення В. Ф. Палія і
Я. В. Соколова, які під організацією обліку розуміють його побудову, при якій облік ефективно
виконує свої функції. Правильним є включення до
організації обліку Я. Даниленком та П.А. Костюком
формування планів роботи бухгалтерії, оскільки
будь-яка діяльність (не виняток і бухгалтерська)
повинна розпочинатись з визначення цілей та
шляхів їх досягнення. Нелогічною, на нашу думку,
є позиція Р. Я. Вейцмана та І. С. Кумка, котрі трактують організацію обліку через його складові.
Найбільш обґрунтовано та доцільно організацію
обліку розглядати як систему. Застосування системного підходу передбачає перехід від дослідження окремих елементів до цілісних комплексів
(наборів елементів), підсистем в цілому та
з’ясування всіх суттєвих взаємозв’язків між ними.

жах під впливом зовнішніх факторів і багатоаспектність.
Бухгалтерський облік як система неоднозначно
трактується різними науковцями. Їх підходи різняться, але за спільними характеристиками можна
об’єднати у три групи:
1) система бухгалтерського обліку розглядається як сукупність регістрів, записів і процедур (методів), що використовуються в бухгалтерському обліку для фіксування операцій та формування звітів.
Відповідно, система ідентифікується з формою
бухгалтерського обліку, що є суттєвим недоліком.
Прихильниками цього підходу є І. П. Бабенко [1],
М. А. Блатов [2], А. М. Галаган [3], А. А. Додонов [4];
2) за другим підходом до системи бухгалтерського обліку відносять крім облікових регістрів
і способів їх заповнення, принципи та методи
відображення господарських подій на рахунках
бухгалтерського обліку, тобто елементи методу
бухгалтерського обліку. Такий підхід відстоюють
К. Е. Каллас, А. М. Кузьмінський, В. В. Сопко та
О. М. Островський. Однак вчені відповідно до цього
підходу не враховують найбільш важливий чинник
ведення бухгалтерського обліку – людський фактор;
3) беручи до уваги цілі нашого дослідження,
вважаємо що для побудови інтегрованої системи
обліку корпоративного об’єднання найбільш змістовним та правильним є підхід В. Ф. Палія та
Я. В. Соколова [5], які вважають бухгалтерський
облік складною трирівневою системою. Перший

Організація інтегрованої системи обліку.
Інтегровану систему обліку корпоративного об’єднання доцільно, на нашу думку, розглядати як систему з певними властивостями: наявність взаємозв’язків (прямих і зворотних), поділ на частини,
структуризація та упорядкованість елементів, цілеспрямованість, збереження стійкості у заданих ме52

зв’язки об’єкта, що моделюється, оскільки в
процесі моделювання відбувається абстрагування
від несуттєвих (у межах конкретного дослідження)
ознак об’єкта. Тому інтегровану систему обліку
доцільніше розглядати як комплекс (або систему)
моделей господарської діяльності підприємств. І
відповідно, вона є однією з інформаційних моделей
корпоративного об’єднання (підприємства), що розглядається як єдине економічне утворення.
Предмет інтегрованої системи обліку – це
інформація про господарську діяльність структурних підрозділів (об’єднань, підприємств), яка є
необхідною та суттєвою для задоволення потреб
управління та складання звітності.
Організаційний рівень інтегрованої системи
обліку вимагає виділення об’єкта та суб’єкта. В
інтегрованій системі обліку об’єктом є господарські факти (процеси) структурних підрозділів і головного підприємства. А з точки огляду на організаційний підхід об’єктом організації інтегрованої
системи обліку є обліковий процес, праця виконавців, організаційне, інформаційне та технічне забезпечення обліку.
Як свідчить проведене дослідження, елементами організації бухгалтерського обліку більшість
науковців виділяють організацію первинного обліку, документообороту, визначення номенклатури
рахунків та організацію робочого місця бухгалтера.
Решта елементів організації обліку в працях науковців відрізняються своїм складом і послідовністю
здійснення.
Зважаючи на проведені дослідження, вважаємо,
що процес організації інтегрованої системи обліку
повинен передбачати три етапи, що відповідають
розглянутим рівням системи бухгалтерського обліку (рис. 2).
Організація обліку охоплює весь обліковий
процес, у якому поєднуються жива праця працівників, засоби праці (сучасне технічне забезпечення
обліку) та специфічні предмети праці (документи).
Методичний етап інтегрованої системи обліку
полягає у виборі системи способів і прийомів (документування, інвентаризація, синтетичні та аналітичні рахунки, подвійний запис, оцінка, калькулювання, бухгалтерський баланс і звітність).
Інтегрованій системі обліку притаманні специфічні способи та прийоми. До них відносяться
моделювання, елімінування та трансформація бухгалтерських записів. Метод моделювання полягає в
ідентифікації: структурних підрозділів корпоративного об’єднання (великого підприємства) шляхом
проектування організаційної структури на об’єкти
організації та підсумкового узагальнення; інформації про власність, зобов’язання та господарські
операції корпоративного об’єднання шляхом збору,
реєстрації, групування й узагальнення фактів господарської діяльності відповідно до спроектованої
організаційної структури. При цьому метод інтегрованої системи обліку трактується розширено, з
визнанням можливості системного відображення
процедур інтеграції.

рівень – методичний, другий – технічний (форма
обліку), третій – організаційний. Відповідно до
запропонованого вченими поділу на методичному
рівні інтегровану систему обліку утворюють факти
господарської діяльності, що реєструються та узагальнюються на рахунках бухгалтерського обліку.
Тобто на цьому рівні елементами системи обліку
виступають рахунки, що розкривають зв’язки між
господарськими подіями за допомогою подвійного
запису. Обробка та реєстрація фактів господарської
діяльності вимагають дотримання форми обліку,
що є другим рівнем системи бухгалтерського обліку. Взаємодія працівників бухгалтерської служби у
процесі ведення обліку потребує управління ними,
що утворює третій (організаційний) рівень системи
обліку.
Такої ж позиції (виділяють організаційний рівень системи бухгалтерського обліку) дотримуються С. І. Волков [6], К. Н. Нарібаєв [7], В. С. Рожнов
[8] і М. Г. Чумаченко [9]. Вчені [6, 7, 9, 10, 11]
підходять до визначення системи бухгалтерського
обліку з позицій теорії систем, теорії інформації та
теорії управління.
Виходячи з цього, інтегрована система бухгалтерського обліку є системою, котру не можна визначити у часі та просторі, та є підсистемою більш
складної системи – управління. Інтегрована система обліку – це інформаційна (оскільки основними
завданнями її є збирання, обробка та надання інформації) та документальна (оскільки не може
функціонувати без документів) система. Характерною її особливістю є те, що до її складу входять
підсистеми фінансового, управлінського, податкового обліку та корпоративного обліку.
Але розгляд інтегрованої системи обліку лише
як інформаційної системи є обмеженим. Виникнення інтегрованої системи бухгалтерського обліку
як сфери практичної діяльності (рахівництва), як
правило, спонукає до формування самостійної галузі знань – науки про неї з притаманною цій
обліковій теорії проблематикою. Враховуючи той
факт, що інтегрована система обліку корпоративного об’єднання є інформаційною та організаційною системою, для дослідження механізму її розвитку можна застосувати інструментарії системного підходу. Такий підхід до організації інтегрованої системи обліку корпоративних об’єднань (підприємств) передбачає обов’язкову наявність цілей
та завдань обліку, належне інформаційне забезпечення, динамічні умови, які визначають стійкість та
гнучкість системи (документи), зовнішні обмеження (постанови, інструкції, методики, накази
тощо), зовнішні та внутрішні інформаційні потоки.
До внутрішніх параметрів, крім вхідних даних,
цілей та завдань, відносяться динамічні і статичні
умови, до яких належать структура об’єкта управління та його спеціалізація (розподіл праці; структура управління), технологія (технологічні операції
та виробничі процеси), працівники (їх здібності та
кваліфікація).
Інтегрована система обліку – це інформаційна
модель господарської діяльності підприємства, але
жодна модель не може відобразити всі сторони та
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І етап методичний
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бухгалтерського обліку

ІІ етап - технічний

Вибір оптимальної
форми обліку

ІІІ етап організаційний

Організація роботи
облікового апарату

Організація управління
бухгалтерським обліком

Організація технології
бухгалтерського обліку

Мета – ефективне виконання обліком інформаційної та контрольної функцій

Рис. 2. Етапи організації інтегрованої системи обліку на підприємстві
вання залежить від варіанта побудови взаємозв’язків підрозділів об’єднання (підприємства).
На цьому методичному етапі здійснюється:
а) комплекс заходів, що забезпечують організацію
первинного документування – вибір об’єктів документування, носіїв інформації, форм первинних
документів, їх проектування, визначення порядку
здійснення у них записів; б) визначення строків і
порядку проведення інвентаризації; в) вибір методу
оцінки активів; г) визначення методів калькулювання (обрання номенклатури статей витрат, способу калькулювання тощо); д) розробка єдиного робочого плану рахунків бухгалтерського обліку
(системи синтетичних та аналітичних рахунків); е)
визначення та затвердження єдиних типових бухгалтерських проведень; є) розроблення та затвердження форм внутрішньої звітності, порядку її
заповнення та подання.
На другому етапі – технічному – обирається
форма бухгалтерського обліку з врахуванням особливостей галузі та розмірів корпоративного об’єднання. Цей етап реалізується шляхом визначення:
а) способу оброблення облікової інформації;
б) переліку та форм облікових регістрів (або їх розробка та затвердження); в) порядку формування
інформації в облікових регістрах.
На першому та другому етапі організовується
процес здійснення записів, а вже на третьому –
організовується робота облікового персоналу. Третій етап включає: а) визначення найбільш доцільної
схеми бухгалтерського обліку (централізована або
децентралізована); б) визначення оптимальної
структури бухгалтерської служби корпоративного
об’єднання (розподіл робіт та обов’язків); в) набір
та навчання кадрів; г) організацію робочих місць
облікових працівників; д) оптимальне розміщення
бухгалтерської служби; е) організацію оптимального документообороту та високого рівня діловодства
(встановлення інформаційних зв’язків між працівниками бухгалтерії та з внутрішнім і зовнішнім
середовищем); є) організацію інформаційного, тех-

Виділення притаманного лише інтегрованій системі обліку способу елімінування бухгалтерських записів визначено специфікою взаємовідносин підрозділів об’єднання. Цей спосіб дозволяє виключити з
обліку, а в подальшому і зі звітності подвійне відображення активів та зобов’язань підрозділів об’єднання.
Трансформація бухгалтерських записів дає
можливість не лише відобразити на рахунках обліку процес перетворення ключового ресурсу в
кінцевий продукт корпоративного об’єднання, але
й відобразити факти господарського життя окремо
взятих підрозділів як єдиного цілого. Таким чином,
трансформаційна таблиця бухгалтерських записів в
обліку – незамінний прийом, що дозволяє не лише
агрегувати факти господарського життя у кінцеві
бухгалтерські записи в цілому за корпоративним
об’єднанням, але й елімінувати подвійне відображення господарських операцій у бухгалтерському
обліку.
Ціллю інтегрованої системи обліку є отримання за допомогою своїх специфічних методичних прийомів нетто-значень статей звітності. В загальному вигляді відхилення між брутто-значеннями та нетто-значеннями фінансової звітності
корпоративного об’єднання можна звести до наступної класифікації: постійні відхилення, пов’язані
з використанням в фінансовому та інших видах
обліку різного порядку формування вартості окремих елементів звітності; міжперіодні відхилення,
що виникають внаслідок різниці в моментах визначення доходів і витрат у бухгалтерському обліку та
інших видах обліку.
Якщо визначення постійних відхилень не
потребує поточного обліку та може відбуватися з
допомогою вибірки з існуючих регістрів обліку та
подальшого коригування елементів зведеної звітності, то міжперіодні відхилення потребують організації поточного системного (за рахунками обліку)
або позасистемного обліку. Вибір способу інтегру54

самостійним видом, а частиною цілісної системи
обліку та звітності.
Суттєвою відмінністю її варіантів є виділення
основних складових інтегрованої системи обліку.
Передбачається, що структура інтегрованої системи
обліку та звітності повинна бути основою моделювання системи бухгалтерського обліку та звітності
підрозділів, що входять до складу. Але існуючі рекомендації з побудови інтегрованої системи обліку
розкривають переважно зміст елементів звітності
окремих одиниць, а для вирішення проблеми авто-

Облік і звітність за підрозділами
Облік за підрозділами
(підсистема збору та
обробки інформації)

Звітність за підрозділами
(підсистема узагальнення та
розкриття інформації)

Фінансовий облік
підрозділів

Фінансова звітність
підрозділів

Управлінський облік
підрозділів

Управлінська звітність
підрозділів

Зв’язок між підсистемами

“Вихід” – інформація підрозділів
корпоративного об’єднання у вигляді
бухгалтерської звітності

“Вхід” – різноманітні дані підрозділів
корпоративного об’єднання

нічного забезпечення; ж) мотивацію облікових працівників; з) контроль за роботою працівників бухгалтерії; и) формування архіву документів; і) забезпечення захисту та безпеки облікової інформації.
Таким чином, організація стає основою методики бухгалтерського обліку та звітності корпоративних об’єднань. Процес організації повинен
ґрунтуватися на принципах, що доповнюють загальновизнані принципи бухгалтерського обліку та
звітності. Але у сучасній економічній літературі
вони відсутні, що становить труднощі при адаптації

Напрям інформаційного потоку

Рис. 3. Система обліку та звітності підрозділів корпоративного об’єднання
та використанні методики організації до існуючих
корпоративних об’єднань. Тому вважаємо за доцільне принципи фінансової звітності та обліку доповнити такими: системність – організація бухгалтерського обліку та звітності як системи; цільова
орієнтація – створення такої системи, за допомогою
якої стає можливим формування корисної інформації за підрозділами, видами діяльності тощо;
формалізація та проектування системи обліку та
звітності з визначення економічних одиниць (формалізація) та відображення їх у площині обліку і
звітності як одиниць інформації (проектування);
участь користувачів – при організації інтегрованої
системи обліку та звітності необхідна участь внутрішніх і зовнішніх користувачів, які безпосередньо
чи опосередковано беруть участь в її організації;
інтеграція – забезпечення горизонтальних і вертикальних зв’язків між підсистемами інтегрованої
системи обліку та звітності; уніфікація – єдність
методик обліку і звітності всіх підрозділів; стандартизація – фіксація інтегрованої системи обліку і
звітності в Положенні про облікову політику за
підрозділами корпоративного об’єднання.

ром розроблена модель бухгалтерського обліку та
звітності підприємства (рис. 4).
Апробація моделі показала: оскільки модель
базується на фундаментальних основах бухгалтерського обліку, то може використовуватися в
конкретних умовах господарювання шляхом погодження складу і змісту її елементів з існуючою на
підприємстві системою обліку та потребами
управління. Реалізація цієї моделі потребує послідовного здійснення ряду процедур. Практичні рекомендації, що є з питання бухгалтерського обліку
корпоративних об’єднань, не враховують функціональну роль різних груп користувачів, що неприпустимо з врахуванням їх ролі у встановленні
цільових параметрів системи; подвоєння операцій,
що здійснюються всередині корпоративного об’єднання, в обліку та звітності.
Організація системи обліку та звітності корпоративних об’єднань залежить від характеру та обсягу повноважень, які надає головне підприємство
своїм відокремленим підрозділам. Підприємство
може або зобов’язати свій підрозділ самостійно
вести бухгалтерський облік операцій із оформленням відокремленої звітності, або позбавити права,
організувавши бухгалтерський облік господарської
діяльності підприємства в цілому на головному
підприємстві. У другому випадку необхідно організувати чітку систему своєчасного й повного збору
та передачі з відокремлених підрозділів первинних
документів для відображення їх у бухгалтерському
обліку підприємства. Без сумніву, така організація
бухгалтерського обліку може застосовуватися лише
для невеликих підприємств, відокремлені підрозділи яких розташовані відносно недалеко від головного підприємства.

Взаємозв’язок обліку та звітності у системі
управління. В організаційному плані бухгалтерський облік та звітність корпоративного об’єднання –
це система. На вході системи – потоки відомостей
про підрозділи, на виході – оброблена та оформлена у вигляді звітності інформація (рис. 3).
На наш погляд, важлива властивість цієї системи полягає у тому, що її структура визначена на
рівні бухгалтерського обліку та звітності, оскільки
інтегрована система обліку та звітності виступає не
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Для підприємств, із відокремленим підрозділом
більш доцільною є організація обліку, яка базується
на передачі останнім повноважень самостійного
ведення обліку операцій, що ними здійснюються в
процесі ведення господарської діяльності. Бухгалтерії відокремлених підрозділів є невід’ємною частиною бухгалтерської служби підприємства в цілому. Відображені ними у своїх облікових регістрах
фінансово-господарські операції слід вважати відображеними в бухгалтерському обліку підприємства. Головне підприємство у такому разі відображає в бухгалтерському обліку лише фінансовогосподарські операції, які здійснюються безпосередньо ним, а звітність корпоративного об’єднання оформляється шляхом сумування показників як
власних облікових регістрів, так і показників внутрішньої бухгалтерської звітності відокремлених
підрозділів.
Разом з тим, відображення в бухгалтерському
обліку операцій із перерозподілу активів (зобов’язань) між головним підприємством і відокремленими підрозділами, між самими відокремленими
підрозділами, а також із формування собівартості
продукції (робіт, послуг), що виробляються кількома підрозділами, здійснюється одночасно в кількох структурних підрозділах бухгалтерської служби підприємства. Тому ці операції не можуть відображатися в бухгалтерському обліку і внутрішній
звітності лише головного підприємства або одного
з його відокремлених підрозділів. Показники звітності із взаєморозрахунків головного підприємства
з відокремленими підрозділами, а також цих підрозділів між собою повинні формуватися на основі
інформації головного підприємства або відокремленого підрозділу, сформованих на основі первинних документів. Поширеною помилкою є формування фінансової звітності підприємства, яке має
відокремлені підрозділи, лише на основі інформації
управлінської звітності відокремлених підрозділів.
Таким чином, організація інтегрованої системи
обліку підприємств, які мають відокремлені підрозділи, вибудовується на основі таких принципів:
єдність облікової інформації в цілому, відображення фінансово-господарських операцій відокремлених підрозділів як в їх бухгалтерському обліку,
так і в обліку головного підприємства; чітка відповідність структури обліку підприємства і окремих
підрозділів структурі його виробництва та реалізації, а також принципам відокремлення вказаних
показників (виробничому та територіальному);
організація чіткої системи документообороту між
головним підприємством і відокремленими підрозділами підприємства; періодичне (як правило,
щомісячне) коригування та ув’язка (погодження)
показників бухгалтерського обліку, відокремлених
підрозділів і підприємства вцілому від-повідно до
результатів аналізу головного підприємства даних
управлінської звітності.
Методологічний підхід до організації обліку
внутрішньогосподарських операцій потребує визначення низки факторів, що впливають на методику обліку корпоративних об’єднань: функції підрозділу (виробничого, торговельного ті ін.), види
та масштаби його діяльності; особливості продукту,
що пропонується на ринку, технологія його виготовлення; функціональне призначення підрозділу.

Підрозділ може бути представництвом, допоміжним виробництвом, підприємством, що здійснює
повний цикл виробництва та реалізації продукції;
географічне розосередження (розташування підрозділів поза місцем знаходження головного підприємства); різні джерела фінансування витрат підрозділу (наприклад, ними можуть бути виручка від
реалізації продукції, виробленої підрозділом, або
засоби, що виділяються підрозділу за кошторисом);
організація руху фінансових і товарних потоків між
головним підприємством та підрозділами; система
постачання, організації потоків та система збуту
продукції, яка існує в об’єднанні; структура управління та розподіл повноважень за прийняття управлінських рішень між підрозділами і головним підприємством, а також система внутрішнього контролю.
Бухгалтерський облік на підприємствах із відокремленими підрозділами може здійснюватися в
різних варіантах залежно від ряду факторів: на
якому етапі облікового процесу будуть об’єднані
дані за головним підприємством та відокремленими
підрозділами при складанні балансу за підприємством в цілому або в системі синтетичного та
аналітичного обліку; децентралізація або централізація облікового процесу. Організація обліку та
звітності передбачає вираховування рівня централізації облікової роботи (наприклад: при централізованій формі весь облік веде центральна бухгалтерія, яка знаходиться на головному підприємстві;
при децентралізованій формі управління відокремлені підрозділи організовують облік за місцем
свого знаходження; часткова децентралізація облікових роботі передбачає, що в підрозділах крім
складання первинних документів, ведуть аналітикний облік та облік за окремими синтетичними рахунками, обліковують виробничі витрати, обраховують фактичну собівартість виробів та інші, але
кінцевий бухгалтерський облік у підрозділах не
ведеться і звітність (крім окремої управлінської) не
складається.
Вибір оптимальної моделі обліку дуже важливий, оскільки від нього залежать і організаційна
структура, варіанти ведення обліку, визначений
пакет звітності та процес взаємодії підрозділів і
головного підприємства. Дослідження свідчать, що
однією з типових помилок підприємств, які мають
у своєму складі структурні підрозділи, є невідповідність організаційної структури, моделі управління та варіанта ведення обліку. При цьому організаційна структура бухгалтерії (централізована/децентралізована) відповідає порядку облікового
процесу (об’єднання аналітичних рахунків/об’єднання балансів відповідно). Але теоретично можливі і інші комбінації.
Одним із найважливіших аспектів, який необхідно враховувати при організації обліку є наявність взаєморозрахунків всередині корпоративного
об’єднання. Так, для організації аналітичного обліку внутрішньогосподарських операцій доцільно
виділити чотири інформаційні групи (рис. 5):
1) активи; 2) зобов’язання; 3) витрати; 4) доходи.
Кожна з чотирьох груп поділена на підгрупи, за
принципом “інтереси підприємства (корпоративного об’єднання) в цілому” та “інтереси підрозділу”.
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Для цілей внутрішньої звітності корпоративних
об’єднань може передбачатися складання “управлінського” балансу окремих підрозділів. Таким
балансом підрозділу можна вважати спосіб групування інформації (систему даних) в обліку, що
характеризує фінансовий стан підрозділу на конкретну дату, що має внутрішньоорганізаційне значення та дані якого включаються у звітність підприємства в цілому.

товці управлінських рішень. Саме тому інтегровану
систему обліку корпоративного об’єднання доцільно розглядати як систему з певними властивостями:
наявність взаємозв’язків (прямих і зворотних), поділ на частини, структуризація та впорядкованість
елементів, цілеспрямованість, збереження стійкості
у заданих межах під впливом зовнішніх факторів і
багатоаспектність.

Підрозділ корпоративного об’єднання
Активи:

Зобов’язання:

Витрати:

Доходи:

- придбані за рахунок
власних джерел;
- виділені (отримані)
головним
підприємством;
- передані від іншого
підрозділу.

- виникли в результаті
власної діяльності;
- виникли в результаті
діяльності
корпоративного
об’єднання;
- виникли у зв’язку зі
здійсненням операцій з
іншими підрозділами.

- виникли від
провадження власної
діяльності;
- виникли в
результаті роботи
корпоративного
об’єднання.

- Доходи, отримані від
здійснення власної
діяльності;
- доходи, отримані в
результаті діяльності
корпоративного
об’єднання;
- доходи від продажів
іншим підрозділам.
-

Рис. 5. Формування аналітичної бухгалтерської інформації в підрозділах корпоративних об’єднань
Бухгалтерська звітність в цілому за підприємством (корпоративним об’єднанням) технічно
формується складанням ідентичних показників
внутрішньої звітності головного підприємства і
всіх підрозділів. Звітність, складена підрозділами, є
внутрішньою, тобто призначена для користування
всередині самого підприємства та між його структурними підрозділами. Тому для здійснення аналізу
фінансово-господарської діяльності підрозділу доцільно, на нашу думку, оформляти внутрішній
баланс у вигляді оборотно-сальдової відомості з
деталізацією за субрахунками та номенклатурою
власності. Крім того, внутрішня звітність підрозділу повинна містити інформацію про показники
підрозділу, необхідні для розрахунку та розподілу
податкових платежів і зобов’язань, що формуються
головним підприємством.
Для формування системи внутрішньої звітності
доцільно розглядати кожен підрозділ як окремий
центр відповідальності (центр витрат, центр продажів, центр прибутку, центр інвестицій). Після визначення типу центру відповідальності визначається
перелік показників, які формуються в управлінській звітності підрозділу. Доцільно, як свідчать результати дослідження, виділяти три типи управлінської звітності, в залежності від цілей управління: інформаційна звітність; звітність про економічні результати; результативна звітність про персональну діяльність. Третій тип звітності має найбільше значення в управлінському обліку. Проте
лише сукупність трьох видів звітності утворює інформаційну систему підприємства.
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НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА У
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Тягунова Н. М.
РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
У статті розглянуто потенційні можливості розвитку туризму підприємствами та організаціями
споживчої кооперації України.
Ключові слова: туризм, соціально-економічний розвиток, види туризму, міжнародні кооперативні
зв’язки.

Tiagunova N.
DEVELOPMENT OF TOURISM ACTIVITIES IN PERSPECTIVE DIRECTION OF
THE ECONOMIC AND SOCIAL GROWTH CONSUMER COOPERATION
The paper considers the potential development of tourism enterprises and organizations of consumer
cooperatives in Ukraine.
Keywords: tourism, socio-economic development, types of tourism, international cooperative ties.
Вступ. Розвиток ринкової економіки в Україні
спричинив низку соціально-економічних проблем.
В процесі реформування економіки особливо негативного впливу зазнало сільське населення України. Значно зменшилася кількість підприємств в
сільській місцевості, а відповідно – рівень доходів
населення та рівень зайнятості.
В останні роки досить стрімко та динамічно в
світі та Україні розвивається галузь туризму. Міжнародний туризм наразі є найбільш динамічною
сферою зовнішньоекономічної діяльності. В туристичному бізнесі створюється 6% обсягу світового
валового продукту; міжнародний туризм акумулює
7% обсягу сукупних капітальних вкладень, 5% всіх
податкових платежів надходять з туристичної галузі. Туризм посідає третє місце в сумі отриманих
доходів від експорту після доходів від експорту
нафти і нафтопродуктів та експорту автомобілів [1].
Туризм займає перше місце в світовому
експорті товарів та послуг. Його обсяги складають
532 мільярди доларів США. Кількість міжнародних
туристичних поїздок до 2020 року згідно з прогнозами може зрости вдвічі і скласти 1,6 млрд. доларів.
Для системи споживчої кооперації України туризм може стати одним з нових та перспективних
напрямків діяльності.
Споживча кооперація України має достатньо
потужні матеріально – технічні та кадрові ресурси і
здатна створити систему соціального туризму в
Україні. Зазначена мета дуже співзвучна системі
споживчої кооперації, яка функціонує на кооперативних принципах. Функції і цілі туризму співзвучні соціальним завданням споживчої кооперації:
підвищення культурно-освітнього рівня і фізичного
здоров’я громадян, розвиток співробітництва, підвищення рівня життя, турбота про місцеві громади.

Сучасний етап розвитку української економіки
характеризується відсутністю товарного дефіциту,
але найбільш актуальними проблемами є працевлаштування населення, створення робочих місць,
особливо для сільського населення. Актуальною є
проблема можливостей відпочинку громадян України, втім не просто відпочинку, а недорого відпочинку для різних верств населення. Враховуючи
соціальні потреби українського населення, можемо
стверджувати, що розвиток туристичної діяльності
в системі споживчої кооперації стає все більш
актуальним.
Разом з тим, соціально-економічна значимість
кооперативної туристичної діяльності усвідомлена
ще не в повній мірі. На практиці, туризм розглядається тільки як один з видів рентабельної господарської діяльності, хоча в соціальній сфері кооперативної туристичної діяльності накопичено позитивний міжнародний досвід.
Розвиток кооперативної туристичної діяльності
варто розглядати як важливу народногосподарську
проблему, так як така діяльність споживчої кооперації буде сприяти вирішенню важливих соціальноекономічних проблем села через створення нових
робочих місць, розвиток духовності і культури,
формування громадянського суспільства, що зрештою дасть можливість істотно підвищити рівень
життя сільського населення нашої держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання перспектив розвитку споживчої кооперації
України досліджувалося відомими українськими
вченими С. Бабенком, В. Гейцем, Я. Гончаруком,
В. Апопієм, А. Мокієм. Проте, в їх працях перспективи розвитку туристичного сектору споживчої
кооперації приділено недостатньо уваги. Не акцентовано увагу також над питанням ролі і значущості
туристичної діяльності як активного чинника роз60

витку споживчої кооперації. Саме цим і зумовлюється актуальність обраної нами теми дослідження.

фрукти, ягоди, гриби, мед, лікарські рослини, тощо). Надання такої можливості сільським мешканцям стане джерелом істотного поповнення їх
бюджету, а система споживчої кооперації, виступивши організатором таких продажів, реалізує важливу соціальну місію – зайнятості сільського населення та покращення їх доходів .Сільське населення може бути задіяне в програмах сільського
зеленого туризму через їх залучення до розміщення
туристів в приватних садибах, надання необхідного
інвентарю, залучення туристів до певних специфічних процесів (ткання килимів, гончарства, виготовлення сиру, випасання худоби, роботи на присадибних ділянках, тощо). Місцеві жителі можуть виконувати функції гідів, екскурсоводів [2].
Впровадження нового виду діяльності – сільського зеленого туризму – для споживчої кооперації
може дати певний соціально-економічний ефект.
На рівні обласних спілок соціально-економічний ефект виражається в :
- соціальній ефективності: розвиток туристичної інфраструктури і сфери обслуговування; створення додаткових робочих місць для пайовиків та
місцевих жителів; залучення в споживчу кооперацію молоді; сприяння розвитку приватних підсобних господарств;
- економічній ефективності за рахунок здійснення контролю і координації діяльності в районах;
- господарській ефективності: розширення переліку послуг, що надаються; розвиток нових видів
діяльності; розвиток народних та художніх промислів.
Про можливий економічний ефект для пайовиків та місцевих жителів вже було зазначено вище,
адже обслуговуючи туристів, місцеві мешканці
отримують певні доходи.
Таким чином, цілком очевидно, що сільський
туризм прямо чи опосередковано здійснює вплив
на економіку певного регіону [3].
Умовами успішного розвитку перспектив кооперативних спілок та підприємств в сфері туризму
можуть стати:
- створення системи координації туристичної
діяльності в районі (області);
- аналіз наявної інфраструктури та визначення
можливостей і обсягів її використання ;
- організація відповідної кадрової політики;
- проведення низки заходів рекламно-інформаційного характеру;
- створення туристичного продукту кожного
регіону, активне його просування та популяризація;
- розроблення та впровадження ефективної стратегії маркетингу створеного туристичного продукту;
- формування іміджу системі споживчої кооперації як осередку європейського туризму;
- створення туристично-рекреаційного комплексу кожного регіону чи області (району).
Розгортання напрямів розвитку туристичної
діяльності зумовлює створення цілісної системи
стратегічних та оперативних цілей з виконання
місії споживчої кооперації в туристичній галузі.
Саме споживча кооперація як цілісна соціальноекономічна система може стати одним з важливих
чинників розвитку сільського зеленого туризму в
Україні [4].

Постановка завдання. Метою даної статті є
обґрунтування пріоритетів розвитку туристичної
діяльності підприємствами та організаціями споживчої кооперації України.
Виклад основного матеріалу досліджень. Наразі система споживчої кооперації практично не
використовує своїх можливостей щодо розвитку
діяльності в сфері послуг, особливо в галузі туризму. На жаль, ні обласні та районні спілки споживчих товариств ні окремі підприємства споживчої
кооперації не використовують той накопичений позитивний досвід, який мають європейські кооперативні підприємства та спілки в сері туризму. Надзвичайно актуальним для українських кооператорів
може стати досвід польських, австрійських та
іспанських кооператорів в сфері сільського туризму. Польські та австрійські кооператори мають
значний досвід організації гірського туризму, який
може бути корисним не тільки західним регіонам,
але і центральній, східній Україні та Криму.
Вирішенню зазначеної проблеми може певною
мірою сприяти економічне співробітництво на взаємовигідній основі між українськими спілками та
кооперативними спілками країн Центральної та Західної Європи, особливо з огляду на значні перспективи, які відкриває перед Україною в цілому
проведення Євро - 2012. Розвитку міжнародного
туризму може сприяти співпраця українських кооператорів з партнерами з країн ЄС через створення
спільних підприємств з залученням іноземних інвестицій та використання можливостей франчайзингу. Наявна матеріально-технічна база українських кооперативних спілок представляє собою серйозний потенціал для розвитку саме туристичної
інфраструктури. Перспективними може бути використання наявної мережі підприємств ресторанного
бізнесу, баз відпочинку, лікувально-профілактичних установ, тощо. Зручне територіальне та регіональне розміщення підприємств, установ споживчої
кооперації в межах України гарантує розвиток
сільського зеленого туризму, екологічного туризму.
Доцільним є проведення кожним районним
(сільським) споживчим товариством моніторингу
природно-рекреаційних умов кожного району , які
є ключовими факторами успішного розвитку
сільського зеленого, екологічного туризму. В залежності від природно-рекреаційних типів (рівНинний, передгірський, гірський, прибережний, тощо)
може бути визначена спеціалізація споживчих
товариств за видами туризму: сільський, екологічний, зимовий, пізнавальний, таласо-терапія, рибалка та полювання, верхова їзда, пейнтбол-клуби,
тощо. Інтерес до зазначених видів туризму, особливо до полювання, рибалки, сімейного відпочинку
вже давно стабільний і високий, особливо серед
іноземців. Для багатьох обласних та районних спілок споживчих товариств сільський туризм та агротуризм може стати джерелом істотного покращення
показників діяльності. Як відомо, туристи з задоволенням купують для власного споживання продукти приватних господарств (молоко, яйця, овочі,
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Все вище зазначене дає підстави стверджувати,
що кооперативний сектор потенційно здатен впливати на розвиток української економіки в багатьох
галузях, як то торгівля, виробництво, громадське
харчування і міжнародне співробітництво. Саме
через розвиток міжнародного кооперативного співробітництва можливий розвиток сільського зеленого туризму, який істотно вплине на соціальноекономічний розвиток сільських територій і зайнятість сільського населення.
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ
ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО ВИБОРУ
Узагальнено концептуальні основи і уточнено розуміння соціальної відповідальності малого бізнесу.
Визначено особливості інституційного вибору малих підприємств у системі «соціальна відповідальність –
державне регулювання».
Ключові слова: малий бізнес, соціальна відповідальність, державне регулювання, інституційний
вибір.

Orlovа V.
SOCIAL RESPONSIBILITY OF SMALL BUSINESS: THE FRAMEWORK AND
FEATURES OF INSTITUTIONAL CHOICE
Generalized conceptual basics and clarified understanding of the social responsibility of small businesses. Was
identifying the features of the institutional choice of small businesses in the «social responsibility – government
regulation» system.

Keywords: small business, social responsibility, government regulation, institutional choice.
Вступ. На сучасному етапі розвитку національної економіки актуальність проблем соціальної
відповідальності бізнесу закономірно зростає. Значущість соціальної відповідальності збільшується
через її великий регулюючий (інституційний) потенціал, який може суттєво доповнити вплив державного регулювання. Інтереси підприємців нерідко не збігаються і суперечать інтересам суспільтва.
Постійне «загострення» умов господарювання усе
частіше змушує підприємства порушувати і законодавчі норми, і принципи моралі. У той же час
система державного регулювання об'єктивно не
здатна протидіяти всім проявам підприємницького
егоїзму, тим більше, якщо він не призводить до
порушення законодавства. Ця проблема змушує
звертати увагу на соціальну відповідальність, як
інструмент регулювання. Окрім цього, важливість

соціальної відповідальності посилюється з точки
зору розвитку соціального капіталу як потенційного джерела економічного зростання. Існують усі
передумови того, що у майбутньому увага до соціальної відповідальності бізнесу буде посилюватись. До того ж перед Україною стоїть проблема
формування соціально орієнтованого ринкового
господарства, у якому соціальна відповідальність
виходить на перший план.
У сучасній економіці малий бізнес відіграє усе
більш важливу роль, масштаби і вплив цього сектору постійно розширюються. Разом з тим, проблема соціальної відповідальності малого бізнесу
практично не розглядається. Це неп рипустимо,
адже етичні фактори несуть у собі значні резерви
розвитку і конкурентоспроможності малих форм
господарювання.
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стимулювання соціальної відповідальності малого
бізнесу буде сприяти виходу його з «тіні», що має
доповнити заходи державного регулювання. Вп'яте, практично відсутній інструментарій дослідження соціальної відповідальності малого бізнесу,
який необхідний для оцінки його результативності і
розробки заходів для її підвищення.
Концепція соціальної відповідальності заснована на теорії етики бізнесу (ділової етики), яка, у
свою чергу, охоплює досить широкий спектр проблем управління (наприклад, етика корпоративного
управління, регулювання підприємницьких орієнтацій, оцінки ініціатив бізнесу тощо). У сучасній
економічній теорії використовуються різні трактування етики бізнесу, наприклад: 1) як взаємодія
етики і бізнесу (Р.Т. де Георге); 2) як спеціалізоване
дослідження морального та аморального, зосередження на тому, як норми моралі знаходять конкретне застосування у діловій політиці, інститутах і поведінці (М. Веласкес); 3) як вивчення діяльності
бізнесу, індивідуальної або корпоративної, з особливою увагою до її моральної адекватності (К. Гудпастер). Представлені трактування представляють
етику бізнесу як своєрідний підхід до вивчення
діяльності. У той же час М. Шварц і Дж. Вебер
розглядають етику бізнесу безпосередньо як діяльність. Вони відзначають, що етика бізнесу – це
«…формальна та ідентифікована діяльність, що
здійснюється між індивідами, організаціями або
іншими економічними суб'єктами, яка пов'язана з
бізнесом і включає явно виражений взаємозв'язок з
етичними (моральними) нормами…» [8]. Таким чином, етика бізнесу здобуває нову інтерпретацію і
може розглядатись як діяльність. У зв'язку із цим
при дослідженні етики бізнесу повинні використовуватись: 1) підходи праксеології, що дозволяють
оцінити методику певних дій та їх ефективність,
критично аналізувати історичний досвід; 2) вчення
консеквенціалізму, яке дозволяє акцентувати увагу
на етичному егоїзмі та моделювати поведінку підприємців (їх рішення) на основі оцінки одержуваних ними вигід (телеологічний підхід, що фокусує увагу на цілях і доцільності); 3) навчання деонтології, що узагальнює проблеми моралі і моральності та дозволяє змоделювати поведінку підприємців на основі оцінки певних загальних правил
(суспільної корисності) і етичних принципів незалежно від результатів (ідеалістичний підхід). У теорії представлені вчення і підходи, які дозволяють
сфокусувати увагу на певних аспектах підприємницької поведінки та обґрунтувати категорію «соціальна відповідальність» стосовно до малого бізнесу. На практиці обов'язково слід комбінувати
різні підходи і вчення, що дозволяє всебічно розглянути соціальну відповідальність малого бізнесу
та оцінити підприємницькі орієнтації. Слід зазначити, що концепція соціальної відповідальності, за
логікою, більш тісно пов'язана з вченням деонтології (теорія моральності). Переважно його положення і понятійний апарат використовуються у
сучасній теорії етики бізнесу. Зокрема, це стосується вивчення етичних систем і цінностей бізнесу (етичних основ його діяльності), примусу, правил і норм взаємодії фірми і споживачів (фірми й
агентів, фірм-партнерів) тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема соціальної відповідальності бізнесу (насамперед, великого) широко розглядається у науковій літературі. Найбільший внесок у розробку цієї
проблематики внесли такі провідні західні вчені:
Л. Болтанскі, С. Боулз, Дж. Вебер, М. Веласкес,
Р. Т. де Георге, К. Гудпастер, Є. К’янелло, Д. Нордберг, М. Шварц та ін. Класик сучасного менеджменту П. Друкер підкреслює необхідність обов’язкового врахування менеджерами і підприємцями
соціального значення своєї діяльності. Він зазначає:
«Вимога соціальної відповідальності є у значній
мірі платою за успіх» [1]. Практика показує, що
соціальна відповідальність малого, як і великого
бізнесу також вкрай важлива. Про це свідчать дослідження О. Закірової [2], І. Запатріної [3],
Н. Зарубіної [4], М. Лучко [5], С. Делавиньї [6]. У
той же час відсутня цілісна наукова концепція
соціальної відповідальності малого бізнесу. Практично не приділяється уваги його суспільно орієнтованим перевагам. Немає напрацювань щодо аналізу інституційного вибору малих підприємств у
системі «державне регулювання – соціальна відповідальність». Стосовно до великих компаній такий
аналіз виконаний, наприклад, у роботі Л. Поліщука
[7]. Зазначені проблеми не вирішені у теорії і у
практиці державного регулювання, що суттєво обмежує якість рішень у сфері підтримки малого бізнесу.
Постановка завдання. Мета роботи полягає в
узагальненні концептуальних основ соціальної відповідальності малого бізнесу і визначенні особливостей інституційного вибору малих підприємств
у системі «державне регулювання – соціальна
відповідальність».
Виклад основного матеріалу. Необхідність
розгляду соціальної відповідальності малого
бізнесу обумовлена наступними обставинами. Поперше, будь-який бізнес, окрім підприємницької
функції, повинен характеризуватись суспільною
корисністю. Це передбачає виробництво продукції
(надання послуг), що задовольняє потреби споживачів. Однак, необхідно, щоб ця продукція (послуги) ще і максимально відповідала інтересам
суспільства, а не тільки окремих індивідів. По-друге, діяльність малих підприємств більш локалізована, такі підприємства безпосередньо взаємодіють
зі споживачем. У цьому полягають великі переваги
малого бізнесу, тому що безпосередня взаємодія
дозволяє швидше і точніше оцінювати зміни споживчих переваг і адаптуватися до них. Більш того,
діяльність багатьох малих підприємств заснована
саме на тісних соціальних зв'язках (постійних
контактах) зі споживачем. По-третє, загальновідомим наслідком появи малого бізнесу є поглиблення
суспільного та економічного поділу праці. У
розвинених країнах малі підприємства включені у
технологічні «ланцюжки» великих промислових
компаній, що дає останнім значні переваги. Тому
соціальна відповідальність великих компаній, яка
для суспільства є визначальною (через масштаби
діяльності), залежить від аналогічних орієнтацій
пов'язаних з ними малих підприємств. По-четверте,
малий бізнес у значній мірі включено у тіньову
економіку, протидія якій є важливим завданням
економічної політики держави. У цьому зв'язку
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Теорія етики бізнесу торкається багатьох практичних питань, які повинні розглядатись стосовно
малого бізнесу, а саме: підприємницькі орієнтації
(рішення), підприємницька (економічна) поведінка,
порушення бізнесом етичних норм, етичні системи
(цінності) підприємств різних галузей економіки,
ділова репутація та її формування, діяльність громадських організацій (об'єднань підприємств) у сфері
етики бізнесу, вплив державної політики на етику
бізнесу, етичні конфлікти на мікро- і макрорівні тощо.
Центральним питанням етики бізнесу є його
етична поведінка, тобто прихильність у господарській діяльності певним принципам і нормам.
Так, етична поведінка пов'язана з дотриманням
принципів сумлінної конкуренції, реалізацією етичних ініціатив, зокрема, здійсненням інвестицій соціальної та етичної спрямованості. Традиційно у
межах етики бізнесу виділяють дві області: макроетику та мікроетику. Стосовно до малого бізнесу,
який не є макросуб'єктом, але може узагальнено
розглядатись як сектор, макроетика повинна вивчати, насамперед, діяльність об'єднань малих підприємств, відношення між цими об'єднаннями та державою, а також відношення держави до підприємців як соціальної групи і стимулювання соціальної функції малого бізнесу. У межах другої області
мікроетики необхідно досліджувати відносини між
малими підприємствами (горизонтальний підхід),
між ними і великими компаніями (вертикальний
підхід), а також державними установами, відносини
між малими підприємствами і споживачами, відносини всередині малих підприємств.
Основними постулатами високої етики малого
бізнесу повинні стати: слідування нормам етики та
інтересам суспільства у господарській діяльності;
дотримання законодавства; сприяння гармонічному
розвитку особистості; виконання зобов'язань перед
споживачами (щодо безпеки та якості продукції) і
підприємствами-партнерами; вирішення ділових
проблем на основі консенсусу, дотримуючися норм
моралі; участь у соціальних ініціативах влади та ін.
Методологічну основу соціальної відповідальності бізнесу становить також теорія конфліктів. У
господарській діяльності виникнення конфліктів є
неминучим. Однак через «близькість» до споживача малий бізнес є менш конфліктним. Теорія конфліктів дозволяє вивчати конструктивні (які сприяють вирішенню проблем і протиріч на основі досягнення консенсусу) і неконструктивні конфлікти.
Соціальна відповідальність малого бізнесу дозволяє
запобігти багатьом характерним для мікрорівня
конфліктам і дотримуватись консенсусної «моделі»
розвитку.
Під соціальною відповідальністю бізнесу розуміється «…добровільне прийняття обов'язків щодо
вирішення соціальних проблем економічним агентом» [1]. Ці зобов'язання підприємство не повинно
виконувати відповідно до законодавства або різних
угод. Найчастіше соціальна відповідальність знаходить свій прояв у проведенні благодійних акцій;
спонсорстві; реалізації соціальних програм допомоги співробітникам або окремим категоріям громадян; боротьбі з дискримінацією за гендерною,
расовою та іншими ознаками.
Відносно великого бізнесу вищою формою
прояву соціальної відповідальності є реалізація від-

повідної концепції управління (господарською
діяльністю), яка передбачає: 1) задоволення потреб
споживачів; 2) задоволення вимог та інтересів працівників корпорації; 3) охорону довкілля і дбайливе
ставлення до природних ресурсів; 4) участь у
вирішенні проблем безробіття і бідності; 5) сприяння підвищенню рівня освіти населення; 6) дотримання принципу «розумної достатності» при реалізації комерційних цілей. Це деталізує поняття соціальної відповідальності і визначає її область, яка
виходить за «межі» господарської діяльності підприємств [1; 7; 8].
Сфера соціальної відповідальності малого бізнесу є значно вужчою. Для малих підприємств, які
працюють на споживчому ринку, вона зосереджена,
насамперед, на етичному відношенні до споживачів. Для малих підприємств, які співпрацюють з
великим бізнесом і включені до його виробничих
«ланцюжків», соціальна відповідальність полягає у
дотриманні цінностей компаній-партнерів. Різні
«зацікавлені особи» визначають різні моделі контролю за діяльністю малих підприємств. У концепції
соціальної відповідальності малого бізнесу проблема його взаємодії зі споживачами і великими компаніями повинна розглядатись диференційовано.
Універсальними для всіх малих підприємств проявами соціальної відповідальності є етичні ініціативи, спонсорство, соціальна реклама, матеріальна
підтримка громадян.
При оцінці соціальної відповідальності бізнесу
найчастіше виділяють наступні види порушень, які
допускаються компаніями: маніпулювання інформацією; переманювання кадрів; випуск продукції
низької якості або товарів, що вимагають постійного обслуговування; недостовірна реклама; приховування фактів і невірна інформація у звітності;
картельні змови; ухиляння від сплати податків;
штучні обмеження ділової практики тощо. З цього
переліку не всі види порушень можуть розглядатись відносно малого бізнесу. До того ж необхідно враховувати і невелику значущість порушень,
які допускаються окремими малими підприємствами, для суспільства. З іншого боку, деякі порушення (наприклад, ухиляння від сплати податків) повинні розглядатись узагальнено до всього сектору
малого бізнесу.
Малі підприємства, через свою специфіку,
схильні до об'єднання в асоціації (клуби), які функціонують у формі громадських організацій. Це
дозволяє більш якісно захищати свої інтереси у
відносинах з державою. Об'єднання підприємств є
своєрідним регулюючим центром, багато у чому
визначаючи поведінку своїх учасників. Тому соціальну відповідальність малих підприємств необхідно розглядати у фокусі діяльності їх об'єднань.
Регулюючий потенціал цих об'єднань повинен використовуватись для збільшення соціальної відповідальності малих підприємств на рівні секторів,
регіонів і міст.
Оцінка соціальної відповідальності малого бізнесу також має певну специфіку. Традиційно використовуються такі підходи аналізу соціальної відповідальності бізнесу: ринковий підхід; з позицій
державного регулювання; з позицій «корпоративної
совісті»; з позицій «зацікавленої особи». Кожний з
цих підходів має застосовуватись для аналізу діяль64

ності малого бізнесу, природно, з урахуванням його
організаційних і господарських особливостей. Через невеликий розмір малих підприємств аналіз соціальної відповідальності повинен ґрунтуватись не
стільки на оцінці впливу на суспільство, скільки на
діагностиці підприємницьких орієнтацій і економічної поведінки (поведінкова оцінка). Наприклад,
необхідно оцінювати різні типи поведінки (раціональна і нераціональна поведінка), рівень егоїзму
(прагматичності) і альтруїзму (солідарності), особливості виконання вимог (превентивне виконання,
повне своєчасне і несвоєчасне виконання, часткове
виконання, невиконання). Умовно можна виділити
дві площини оцінки соціальної відповідальності
бізнесу (у тому числі малого): 1) визначення ступеню досягнення еталона або стандарту; 2) визначення змісту дій у сфері соціальних ініціатив (тобто
спектр проявів соціальної відповідальності).
У концептуальному плані необхідно підкреслити роль держави (уряду) у підвищенні соціальної
відповідальності малого бізнесу. Держава покликана створити відповідні умови, у тому числі сприяти
зміцненню демократичних норм і удосконаленню
інфраструктури ринку. Роль держави реалізується
через законодавство (встановлення правил заснування бізнесу і порядку його діяльності, що має
відповідати етичним нормам), а також через адміністративну і пропагандистську діяльність національних, регіональних і місцевих органів влади та
окремих політичних лідерів. Спеціальна політика у
сфері підвищення соціальної відповідальності малого бізнесу має реалізовуватись через: 1) поширення соціальних вимог у межах заходів підтримки
малого бізнесу (наприклад, заохочення екологічних
або освітніх ініціатив), взаємодію з об'єднаннями
малих підприємств, фінансовими інститутами, які
їх кредитують (у рамках державних гарантій); 2)
реалізацію спеціальних національних довгострокових програм (наприклад, підвищення мінімальних
екологічних вимог, вимог до якості продукції та
ін.); 3) створення спеціальних фондів (на національному і регіональному рівнях), які фінансують
соціальні заходи; 4) реалізацію регіональних і муніципальних програм, спрямованих на посилення
соціальних функцій малого бізнесу.
Соціальна відповідальність малого бізнесу визначається не тільки формальними інститутами,
встановленими державою, але і неформальними
інститутами, які виникли у даному інституційному
середовищі під впливом історичних і культурних
передумов. Держава, стимулюючи культурний розвиток, має можливість впливати і на неформальні
інститути у секторі малого бізнесу (на рівні країни
або регіонів). Тому у сфері соціальної відповідальності необхідно оцінювати ефективність створених
формальних інститутів і вплив (позитивний і
негативний) неформальних інститутів.
Соціальна відповідальність і державне регулювання, по суті, виконують подібні регулюючі функції, формуючи певне «інституційне меню» для
бізнесу [7]. Сфери державного регулювання і соціальної відповідальності можуть збігатися, а можуть і не збігатися. У тих сферах поведінки підприємств, які регулюються державою, соціальна відповідальність визначається загальним рівнем витрат
виконання норм законодавства і реалізації суспіль-

но орієнтованих переваг. Якщо витрати виконання
законодавства занадто високі, то вони не дозволяють нести додаткові витрати, пов'язані із соціальною відповідальністю, навіть якщо вигоди від
останньої є значними. У тому випадку, якщо підприємство допускає порушення норм законодавства (і не несе відповідні витрати), воно може нести
витрати, пов'язані із соціальною відповідальністю.
У цьому випадку соціальна відповідальність стає
альтернативою державного регулювання. Держава,
у свою чергу, може додатково стимулювати соціальну відповідальність, знижуючи відповідні витрати бізнесу. Такі стимули будуть визначати рівень
соціальної відповідальності, якщо вигоди від неї
невеликі і не перевищують витрати, які повинен
нести бізнес. У тих сферах, які регулюються не
державою, а винятково соціальною відповідальністю, рівень останньої буде визначатись тільки
співвідношенням специфічних вигід і витрат. Тому
інституційний вибір у системі «державне регулювання – соціальна відповідальність» залежить від
збігу їх сфер, а також пов'язаний з виконанням
норм законодавства (та витратами і вигодами недотримання цих норм).
Висновки. В умовах розширення сектору малого бізнесу його соціальна відповідальність набуває
важливого значення для дотримання законодавства
і суспільних інтересів. Соціальна відповідальність
малого бізнесу має певні концептуальні особливості у порівнянні з аналогічним аспектом діяльності великих компаній. Це сто-сується проявів
соціальної відповідальності та її оцінки. Стосовно
до малих підприємств соціальна відповідальність
повинна розглядатись з урахуванням специфіки їх
діяльності (з точки зору взаємодії з кінцевими
споживачами і великими компаніями). Малі підприємства здійснюють інституційний вибір у системі «державне регулювання – соціальна відповідальність», оцінюючи витрати виконання норм законодавства, а також співвідношення вигід і витрат
соціальної відповідальності.
У подальших дослідженнях передбачається
розглянути соціальну відповідальність як механізм
розвитку малого бізнесу.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ ТА ТОВАРООБОРОТУ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Досліджено тенденції розвитку попиту на продукцію ресторанного господарства. Розглянуто
передумови та тенденції зміни товарообороту ресторанного господарства як показника реалізованого
попиту сільського населення в умовах динамічного зовнішнього середовища.
Ключові слова: попит на продукцію ресторанного господарства, тенденції розвитку попиту, тенденції зміни товарообороту ресторанного господарства, передумови розвитку товарообороту.

Mitsenko N., Skibjak R.
RESTAURANT HOUSEHOLDS PRODUCT DEMAND AND PRODUCT
TURNOVER DEVELOPMENT TRENDS
Influence factors and restaurants household products demand development trends are researched.
Restaurant household product turnover changes trends as a population realized demand indicator in the
conditions of dynamic environment.
Keywords: restaurant household products demand, demand influence factors, restaurant household
product turnover development trends.
Вступ. Ресторанне господарство – сектор економіки, підприємства якого беруть безпосередню
участь у процесі суспільного відтворення, задоволенні потреб у харчуванні та рекреації населення.
Складність забезпечення виконання цих функцій в
ринкових умовах актуалізує необхідність проведення досліджень тенденцій розвитку попиту на продукцію ресторанного господарства та товарообороту ресторанного господарства як показника реалізованого попиту населення.
Прояви фінансово-економічної кризи в розвитку економіки держави, відсутність чітких орієнтирів і принципів регулювання ресторанного господарства в Україні призвели до регресивних тенденцій у розвитку цієї сфери економіки. Застаріла
матеріально-технічна база, незнання та недотримання міжнародних стандартів якості обслуговування, недостатня розвиненість та практична неадаптованість інструментарію управління до потреб сфери масового харчування негативно впливають як на задоволення потреб споживачів у послугах з організованого харчування, так і на економічні результати підприємств ресторанного господарства.

В. Карсекіна, Н. Кащевої, Т. Литвиненка, А. Мазаракі, Е. Павловської, Г. П’ятницької [6], Н. П’ятницької, Л. Яцуна, Б. Шелегди. Подальшого розроблення вимагають питання формування мережі
підприємств ресторанного господарства нового типу із врахуванням ринкових процесів, тенденцій розвитку попиту населення, конкурентного середовища.
Постановка завдання. Метою статті є визначення тенденцій розвитку попиту населення на
продукцію та товарообороту ресторанного господарства, як результату його адаптації до ринкових змін.
Виклад основного матеріалу. Необхідність
ресторанного господарства як виду діяльності
обумовлюється тим, що харчова промисловість і
сільське господарство виробляють лише частину
готових до вживання продуктів харчування. Завдяки виокремленню виробництва власної продукції в
підприємствах масового харчування досягається
економія суспільної праці. Наголосимо, що розвиток ресторанного господарства визначається характером і розмірами потреб людей у послугах з організації споживання матеріальних і духовних благ у
не домашніх умовах; залежить від рівня платоспроможного попиту населення та структури його витрат; сприяє боротьбі з бідністю та виступає каталізатором наближення рівня життя населення у селі
та місті; дозволяє підвищити культуру споживання

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню проблем розвитку сфери ресторанного господарства присвячені праці вітчизняних
науковців: А. Аветисової [1], В. Антонової [2],
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та забезпечити раціональне харчування різних груп
споживачів.
Поглиблення ринкових процесів змінює уявлення про тенденції розвитку ресторанного господарства та попиту на його послуги. Вибір форми
виробництва готових до споживання продуктів харчування (домашнього чи суспільно організованого)
обумовлюється розвитком виробничих сил та характером виробничих відносин і, перш за все, рівнем реальних доходів населення, структурою витрат домогосподарств. Поширення кризових явищ в
економіці України неминуче відобразилося на стані
попиту населення на продукцію та товарообороті
закладів ресторанного господарства. Особливо відчутні ці зміни в сільській місцевості, де рівень
життя населення об’єктивно є нижчим внаслідок
порівняно нижчого рівня грошових доходів; поширення натуральної оплати праці; задоволення переважної частки потреб населення в продуктах харчування за рахунок виробництва сільгосппродукції в
особистих селянських господарствах; порівняно
нижчого рівня споживання продуктів на душу населення; необхідності першочергового спрямування
доходів сімей на задоволення фізіологічних потреб.
Порівняльний аналіз структури сукупних витрат домогосподарств в сільській місцевості США та
України дозволив виявити, що частка витрат віт-

14-15% [5, с. 43]. При цьому в США на придбання
продукції та послуг в закладах масового харчування припадає до 40% загального обсягу витрат
домогосподарств на харчування, тоді як в Україні –
1,3%. Отже, задоволення потреб населення України
в продуктах здійснюється переважно за рахунок їх
безпосереднього виробництва, придбання в роздрібній торгівлі та на ринках, що свідчить про
нерозвиненість попиту на продукцію ресторанного
господарства в сільській місцевості.
Підтвердженням цього може бути розгляд показників розвитку ресторанного господарства споживчої кооперації України, яка є домінуючою
системою в сільській місцевості. Протягом 2007–
2011 рр. спостерігається різке скорочення мережі: у
2011 р. в системі нараховувалось 3003 заклади
ресторанного господарства проти 6803 у 2007 р.
(табл. 1).
Найвищими темпами скорочувалася мережа
кафе та буфетів (на 18%), кількість ресторанів скоротилась на 72 од. (32,2%), а їдалень - на 497 од.
(40,9%). Зменшилась кількість посадкових місць до
153900 у 2011 р. Найбільше скоротилась кількість
посадкових місць у кафе, буфетах та їдальнях.
Протягом 2007-2011 рр. мережа ресторанного господарства характеризується зростанням середньої
потужності закладу на 18,8%; спостерігається
Таблиця 1

Мережа ресторанного господарства споживчої кооперації України
у 2007- 2011 рр. [4, с. 5]
Роки
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чизняних домогосподарств на продукти харчування
складала в 2011 р. 56% [7, с. 407], тоді як в США -

укрупнення закладів кооперативного ресторанного
господарства. В 2011 р. в системі нараховувалося
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1692 од. (56,3%) закладів, розташованих в сільській
місцевості; порівняно із 2007 р. даний показник
зменшився на 57,9%. При цьому варто відмітити,
що підприємства, розташовані у сільській місцевості, є невеликими – в середньому 44 місця.

спроможністю закладів ресторанного господарства,
повільним впровадженням ринкових методів господарювання, вузькою асортиментною структурою, сповільненою оборотністю товарів, відсутністю широкого
застосування новітніх технологій у приготуванні їжі.

Рис. 1. Зміна структури діючої мережі ресторанного господарства споживчої кооперації України у
2007–2011 рр.

Особливий інтерес в процесі дослідження являло вивчення змін в типізації закладів ресторанного
господарства (рис. 1). Найбільша частка припадає
на кафе, буфети (1979 од. або 65,9% загальної кількості закладів), що можна пояснити ціновим рівнем
та доступністю цих закладів в умовах економічної
нестабільності. Протягом 2007–2011 рр. відмічено
зростання частки їдалень (передусім, шкільних) з
17,9% до 24%, зменшення частки ресторанів
(з 14,6% до 10,1%) та кафе і буфетів (з 67,5% до
65,9%).Протягом 2007-2011 рр. найвищим рівнем

Зміни в чисельності та складі мережі ресторанного господарства споживчої кооперації здійснюють безпосередній вплив на розвиток результуючого показника – роздрібного товарообороту
(табл. 2).
У цілому по системі Укоопспілки у 2007–
2011 рр. відзначено зростання обсягу товарообороту кооперативного ресторанного господарства,
хоча динаміка товарообороту в розрізі областей має
значні відмінності. У 2011 р. відносно 2007 р. по
всіх областях спостерігалося зростання товарообо-

Рис. 2. Зміна кількості підприємств ресторанного господарства споживчої кооперації України в розрізі
областей за 2007-2011 рр.

забезпеченості кооперативними підприємствами ресторанного господарства відрізнялися такі області, як
Вінницька, Рівненська та Волинська. Натомість,
найнижчий рівень відзначається по Тернопільській,
Дніпропетровській та Кіровоградській областях
(рис. 2). Зростання кількості підприємств ресторанного господарства спостерігалося лише у Луганській області. Це пояснюється низькою конкуренто-

роту ресторанного господарства, крім Житомирської, де цей показник зменшився на 2,9%, Миколаївської – 24%, Тернопільської - 7,1%, Чернігівської – 2,2%. При цьому 51,7% товарообороту припадало на заклади, розташовані у сільській місцевості. Товарооборот кооперативного ресторанного
господарства у сільській місцевості розвивався
швидше: у 2011 р. він склав 368994 тис. грн. і зріс

Таблиця 2
Розвиток роздрібного товарообороту ресторанного господарства споживчої кооперації України в 20072011 рр. [4, с. 5]
Роки
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на 18,9% проти 2007 р. Це свідчить про втрату
позицій кооперативного ресторанного господарства
на міському ринку та розширення діяльності на
сільському, який є більш складним.
Дані тенденції свідчать і про перспективність
розвитку кооперативного ресторанного господарства, для чого існують об'єктивні соціально–економічні передумови: якісні зміни в рівні життя населення, обумовлені формуванням конкурентного
підприємницького середовища, розвитком фермерства, особистих селянських господарств, індустріалізацією праці; наявність пропозиції послуг ресторанного господарства на ринку з боку як підприємств споживчої кооперації, так і з боку приватних закладів; підвищення частки сільського населення в загальній чисельності населення, обслуговуваного споживчою кооперацією; зростання у
складі населення частки зайнятих у промисловості,
будівництві, на транспорті, у невиробничій сфері;
укрупнення сільських населених пунктів; денатуралізація доходів населення; подальший розвиток туризму; розвиток дачного садівництва; розширення
доріг, поліпшення транспортного сполучення [3,
c. 237].
Одним із стратегічних напрямів розвитку
кооперативного ресторанного господарства є підвищення ефективності використання наявної матеріально-технічної бази через: припинення закриття
закладів, відмову від їх здавання в оренду; модернізацію приміщень, виробничо-технологічних процесів шляхом залучення інвестицій діючих підприємств споживчої кооперації, членів споживчих
товариств та інвесторів з некооперативного сектору; застосування у виробничо-технологічному процесі неенергоємного устаткування; зміну асортиментної політики підприємств з орієнтацією на
потреби споживачів, підвищення якості і збільшення видів послуг; участь у виробництві напівфабрикатів через розвиток кулінарних цехів; нарощування випуску власної продукції і реалізацію її через
підприємства торгівлі.
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Висновки. Кризові явища в економіці країни
обумовили зниження попиту сільського населення
на продукцію та послуги ресторанного господарства. Розширення присутності споживчої кооперації на сільському ринку кулінарної продукції потребує врахування тенденцій змін попиту. Розвиток
підприємств ресторанного господарства повинен
бути орієнтованим на застосування сучасної стратегії та передбачати: розвиток закладів харчування в
дитячих, медичних, шкільних установах з використанням недорогих технологій; розвиток підприємств швидкого обслуговування; використання ресторанів і кафе для обслуговування розважальних
заходів; організацію обслуговування дрібних поселеннях через їдальні, закусочні, кафе малої потужності в складі комбінованих підприємств.
Подальших досліджень потребує моделювання
товарообороту ресторанного господарства внаслідок зміни попиту населення на ринку.
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ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ
ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ
ПОКАЗНИКІВ
У статті розглянуто ефективність управління виробничими запасами підприємства на основі
використання сучасного інструментарію діагностики.
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Voskoboyeva O., Voskoboeva O.
ТHE INTEGRAL ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE PRODUCTION
INVENTORY MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE ON THE BASIS OF THE
BALANCED SYSTEM OF INDICES
The article deals with the efficiency of the production inventory management of an enterprise using the
up-to-date diagnostics toolkit.
Keywords: efficiency, balanced system of indice, integral assessment, production inventory management.
Вступ. В сучасних конкурентних умовах
успішне функціонування підприємства багато в
чому залежить від рівня використання концепції
логістики. Інструментарій логістики на практиці
надає можливість багаторазово підвищити ефективність діяльності підприємства за рахунок його
інтеграції в єдину логістичну систему, що проявляється через оптимізацію матеріальних, трудових,
фінансових, інформаційних та фінансових потоків,
а також через оптимізацію структури логістичної
системи. Одним із найбільш важливих факторів
ефективності логістичних систем є виробничі запаси.

ефективності використання виробничих запасів доцільною є розробка збалансованої системи показників підприємства. Основою для її розробки є визначення місії та розробка стратегії, а також ключових факторів успіху. При визначенні ключових
факторів успіху було зроблено наголос на ефективність використання виробничих запасів (табл. 1).
Для фармацевтичного ринку зазначені у табл. 2
ключові показники ефективності являються першочерговими за обраними функціональними сферами.
Отже, для побудови збалансованої системи показників, яка повяже стратегію підприємства та операційне управління, необхідне не лише визначення
ключових факторів успіху, а і врахування зовнішнього середовища та його вимог до успішно
функціонуючих підприємств.
Центральним етапом в побудові збалансованої
системи показників є визначення ключових факторів успіху, побудова «дерева проблем» та стратегічної карти підприємства, бо саме на цьому
формується система фінансових і нефінансових
показників, які відображають кількісні та якісні
зміни результатів порівняно зі стратегічною метою,
тобто очікуваними результатами.
Фармацевтичні підприємства належать до підприємств з чітким розподілом функціональних
ознак системи управління, які вимагають індивідуального розгляду управління виробничими запасами підприємства. Тому управління виробничими
запасами на фармацевтичних підприємствах доцільно розглядати в залежності від функціонального призначення: постачання та виробництво.
Слід також відмітити, що усі показники, що
включаються в збалансовану систему, повинні бути
кількісно вимірюваними; точно відображати процес
або ціль, які оцінюються; мати оптимальне поєд-

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання управління виробничими запасами сьогодні широко розглядають як вітчизняні, так і зарубіжні вчені, такі, як Бутинець Ф. Ф., Чижевська Л. В.,
Герасимчук Н. В., Атамас П. Й., Каверіна О. Д.,
Друрі К. та інші. Головними питаннями, що порушуються в дослідженнях, є розробка нових і впровадження існуючих методів та способів оптимізації
запасів на підприємствах. У сучасних умовах
актуальності набувають дослідження ефективності
управління виробничими запасами, як важливого
фактора впровадження логістичних систем на підприємстві.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження ефективності управління виробничими запасами підприємства на основі сучасного економічного інструментарію.
Виклад основного матеріалу. Інформаційною
базою для дослідження стали матеріали товариства
з обмеженою відповідальністю «Георг Біосистеми»
м. Донецька. Для змістовної та повної оцінки
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Таблиця 1
Ключові показники ефективності управління виробничими запасами
Функціональні сфери

Розвиток

Фінанси

Клієнти

Внутрішні процеси

Персонал

Результативні показники
Ринкова частка підприємства
Коефіцієнт оновлення основних фондів
Коефіцієнт оновлення асортименту продукції
Частка продукції, що виробляється на експорт
Частка витрат на НДДКР у виручці від реалізації
Показник динаміки чистого прибутку
Показник оборотності дебіторської заборгованості
Показник оборотності готової продукції
Коефіцієнт покриття
Рентабельність власного капіталу
Показник динаміки тривалості фінансового циклу
Темпи приросту обсягу продажів
Рентабельність продажів
Показник своєчасності виконання замовлень клієнтів
Показник постійності клієнтів
Індекс доступності продукції
Коефіцієнт ефективності маркетингових заходів
Показник використання виробничої потужності
Коефіцієнт фондовіддачі
Коефіцієнт автоматизації та механізації виробництва
Коефіцієнт матеріалоємності виробництва
Показник динаміки рівня запасів
Показник виконання бюджету виробничої собівартості
Коефіцієнт віддачі адміністративних витрат
Показник плинності кадрів
Коефіцієнт випередження темпів зростання продуктивності
праці над темпами зростання заробітної плати
Частка витрат на навчання і підвищення кваліфікації
працівників у виручці від реалізації
Показник професійного розвитку персоналу
Показник соціальної забезпеченості працівників

нання між собою; бути доступними і достовірними;
відображати минуле, сучасне й майбутнє; повинна
існувати можливість порівнювати з еталонами –
тобто підконтрольність. Усі показники також повинні базуватися на об’єктивних даних та швидко
реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього
середовища, змінюватися із зміною стратегії.
В якості нормативних (еталонних) значень
показників, які включаються в збалансовану систему, були використані або планові їх значення на
підприємстві, або аналогічні показники еталонного
підприємства.
На основі збалансованої системи показників
важливе значення має інтегральна оцінка. За даною
методикою визначається ефективність управління
таким напрямком діяльності, як використання
виробничих запасів.

Для визначення ступеня відповідності фактичних значень використовувалися рекомендовані
значення за еталонним підприємством ТОВ «Контур-Дельта» та планові показники підприємства
(табл. 3).
При розрахунку проміжних інтегральних показників блоки «Розвиток» та «Внутрішні процеси»
мали найнижчі показники ефективності – 0,92 та
0,88 відповідно.
Так як управління виробничими запасами
ґрунтується на вдосконаленні внутрішніх процесів
та здійснюється з метою збільшення ринкової
частки підприємства, то підвищення ефективності
блоків «Розвиток» та «Внутрішні процеси» є першочерговим для ТОВ «Георг Біосистеми». Загальний інтегральний показник ефективності достатньо
високий завдяки високим значенням показників
Таблиця 2

Шкала оцінки інтегрального показника
Значення
інтегральної оцінки
0,1 - 0,3
0,4 – 0,5
0,6 - 0,7
0,8 - 0,9
> 0,9

Характеристика
Стан підприємства незадовільний, існує загроза отримання великих
збитків.
Стан підприємства задовільний, позиція слабка, ефективність діяльності дещо нижча за середню.
Середній рівень розвитку, доволі стійка позиція, існують можливості
розвитку.
Ефективна фінансово-господарська діяльність, висока рентабельність, наявні тенденції розвитку.
Висока ефективність та результативність діяльності, прибутковість з
тенденцією збільшення, вдала стратегія.
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блоків «Клієнти» та «Пер-сонал». Для графічного
представлення основних значень системи інтегральної оцінки доцільно використати пелюсткову
діаграму. Вихідні дані для її побудови наведені у
табл. 4.
Відповідно до графіку порівняння (рис. 1) ТОВ
«Георг Біосистеми» відстає від еталонного підприємства ТОВ «Контур-Дельта» майже за всіма показниками.

робничими запасами потребує вирішення у наступних дослідженнях. Перспективами подальших
досліджень у даному напрямі є розробка стратегій
управління виробничими запасами підприємства.

Таблиця 3
Вихідні дані для побудови пелюсткової діаграми
Показники
Ринкова частка підприємства (РЧп)
Коефіцієнт оновлення асортименту продукції (Кон)
Частка витрат на НДДКР у виручці (Чнддкр)
Частка продукції на експорт у виручці (Екс)
Рентабельність власного капіталу (Рвк)
Коефіцієнт професійного розвитку працівників (Кпроф)
Коефіцієнт випередження темпів зміни продуктивності праці над
темпами зміни заробітної плати (Квип)
Коефіцієнт оновлення основних фондів (Кон оф)
Коефіцієнт автоматизації та механізації виробництва (Кавт)

Фактичне
значення
0,03
0,17
0,15
0,37
0,29
0,25

Нормативне
значення
0,07
0,2
0,15
0,3
0,7
0,3

1,4

1,5

0,55
0,6

0,6
0,95

Рис. 1. Порівняльна оцінка ефективності управління виробничими
запасами ТОВ «Георг Біосистеми» з умовно-еталонним підприємством
Висновки. Розроблена система ефективності
використання виробничих запасів досліджуваного
підприємства дозволяє зробити висновки про шанси на збільшення ринкової частки як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринках. Але існуючі
проблеми в управлінні виробничими запасами можуть стати на заваді страте-гічним орієнтирам підприємства. Встановлена проблема управління ви-
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Вступ. Європейське Середземномор'я – один із
найбільш популярних і відвідуваних туристичних
районів світу. Тривалий часовий період із м'якими,
комфортними для відпочинку погодно-кліматичними характеристиками, тепле море зі зручними
пляжами, ландшафтне і природне біологічне різноманіття, розвинута транспортна і туристична інфраструктура та давні традиції гостинності, надзвичайно багата культурна спадщина перетворили Південну Європу на "мекку" міжнародного туризму.
Провідною туристичною державою району є
Іспанія, яку щороку відвідують до 60 млн. туристів.

від 1 600 мм на північному заході і західних схилах
Піренеїв до 250 мм на Арагонському плато і в ЛаМанчі. Більше половини території Іспанії щорічно
отримує менше 500 мм опадів за рік і лише
приблизно 20 % – понад 1 000 мм [1].
Температури скрізь, окрім внутрішніх районів,
у цілому помірні. На північному заході пересічна
температура січня складає +7° С, а серпня – +21° С;
на східному узбережжі, відповідно +10°С і +26°С.
Зими у внутрішніх районах холодні, нерідко
бувають сильні морози і навіть сніжні буревії. Літо
тут спекотне: середня температура липня і серпня –
+27°С. У Мадриді пересічна температура січня становить +4° С, а липня – +25°С. Оскільки південносхідне узбережжя захищене від північних вітрів
горами Кордильєри-Бетики, клімат там близький до
африканського із дуже сухим і спекотним літом. Це
область вирощування фінікової пальми, бананів і
цукрової тростини. Улітку найбільш спекотна
погода тримається в районі Андалузької низовини.
На південному узбережжі пересічна температура
серпня – +29° С, але іноді температура вдень
підвищується до +46°С; зими м'які, пересічна температура січня – +11°С [4].
Купальний сезон при температурі води вище
+18°С на більшості курортів країни триває з травня
до жовтня-листопада. При цьому пересічна температура води поблизу північного узбережжя Іспанії
у найбільш холоду пору року не опускається нижче
+12о С, а поблизу південного – нижче +13°С.
Головний осередок природних туристичних ресурсів Іспанії – середземноморське узбережжя та
острови. Середземноморське узбережжя включає
відомі курортні зони: Коста Брава, Костадель Маресме, Костадель Гарраф, Коста Даурада, Коста
Азаар, Коста Бланка, Костадель Соль. Виділяється
також острівна частина, в яку входять Майорка,
Ібіса, Гран Канарья, Тенеріфе.
Коста Брава, що в перекладі означає "дикий,
скелястий берег" – знамените узбережжя Каталонії,
що простягнулося від кордону з Францією до курортного міста Бланес.
Скелі, які обриваються в море і дивовижні
піщані пляжі - особливі риси ландшафтів цієї частини узбережжя. До найбільш відомих туристичних
центрів Коста Брава належать Паламос, Льорет де
Map (популярний молодіжний курорт), Бланес, що
славиться своїм ботанічним садом.
Костадель Марісме ("болотистий берег") – наступна на південь частина узбережжя Каталонії.
Найбільш відомі туристичні центри – Малграт де
Map, Пінеда де Map, Калелла та ін.
Далі на південь лежить узбережжя Коста Даурада - "золотий берег", названий так за морські

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питання туристичних ресурсів світу досліджували
такі вчені як Дорошко М. С., Ігнатьєв П. М., Безумлий В. В., Кузик С. П., Масляк П. О., Петранівський В. Л.,
Любіцева О. О., Юрківський В. М., Смаль І. В.,
Мальська М .П.
Постановка завдання. Мета роботи полягає в
дослідженні туристичних ресурсів Іспанії.
Виклад основного матеріалу. Королівство
Іспанія – держава на південному заході Європи, яка
займає 85 % території Піренейського півострова.
Загальна площа – 504,8 тис. км2, населення – 40,5
млн. осіб, з яких 77 % – мешканці міст. Іспанія має
вихід до Атлантичного океану, омивається водами
Біскайської затоки і Середземного моря.
Геотуристичне положення країни напрочуд
вигідне. Вона має вихід до узбережжя теплих
морів, розташовується у безпосередній близькості
від головних споживчих туристичних ринків на
території з ландшафтним розмаїттям і комфортними погодно-кліматичними характеристики, які притаманні для значної частини території країни протягом більшої половини року. До специфічних рис
геотуристичного положення Іспанії належить наявність двох міст на території Африки та острівних
територій, природні умови яких дозволяють цілорічно розвивати пляжно-купальний відпочинок.
Королівство володіє унікальною культурною спадщиною, яка стала наслідком тривалої взаємодії
християнського й ісламського світів. Іспанія багата
на природні, суспільні і подієві туристичні ресурси.
На території країни виділяються три типи
клімату: помірний морський на північному заході і
півночі з помірними температурами і рясними
опадами протягом усього року; середземноморський на півдні й узбережжі Середземного моря з
м'якими вологими зимами та спекотним сухим
літом; континентальний пояс у внутрішніх районах
країни з прохолодними зимами і теплим сухим
літом. Середня річна кількість опадів коливається
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пляжі з дрібного м'якого жовтого піску. Гордістю
Коста Даурада є другий за величиною тематичний
парк Європи – Порт Авентура.
На території області Валенсія розташована 120тикілометрова частина узбережжя під назвою Коста
Азаар з центром у місті Кастельон.
На південь від Валенсії розкинулася знаменита
Коста Бланка – "білий берег" – частина узбережжя
з відомими курортами Ганді, Хавеа, Бенідорм,
Аліканте. Бенідорм, зокрема, відомий тим, що на
околицях знаходиться тематичний парк Терра
Мітіко, де в мініатюрі представлені давні легендарні цивілізації Середземномор'я. Територія Валенсії
– це не тільки середземноморське узбережжя, а і
внутрішні аграрні райони, які представляють інтерес для мандрівників через значну кількість природних заповідників.
На крайньому півдні Андалусії розташований
відомий курортний район – узбережжя Коста-дельСоль – "берег сонця". Ця частина Іспанії відома
фешенебельними курортними центрами.
Великою популярністю серед туристів користується острівна частина країни. Канарські острови
розташовані навпроти африканських берегів, за
1000 км від Піренейського півострова. Завдяки
комфортному клімату протягом усього року і чудовим пляжам, Канари надають можливість насолоджуватися красою моря протягом усього року.
Санта Круз, Пуерто де ла Круз і пляжі у південній
частині острова Тенеріфе; пляжі Лас Плайасдель
Інглес і Маспаломас на острові Гран Канарья;
Пуертодель Кармен на острові Лансароте і Корралехо на Фуертевентура – ось лише деякі з місць
найбільшого напливу туристів.
Розташовані у водах Середземного моря Балеарські острови мають низку рис, властивих тільки їм. Тут цікаве і різноманітне узбережжя, багатий
світ птахів і вражаючі своєю красою пейзажі. Ібіса,
третій за величиною острів Балеарського Архипелагу, визнаний у всьому світі як один із кращих
курортів для молоді. Сюди в пошуках розваг
з'їжджається молодь з усієї Європи. Майорка –найбільший острів Балеарського архіпелагу. Завдяки сприятливому середземноморському клімату,
туристи відвідують Майорку цілий рік. На
Балеарських островах зосереджено майже 25 %
готельних місць Іспанії і щорічно тут відпочиває
більше 10 млн. туристів.
"Зелена Іспанія" – узбережжя Біскайської затоки. Ця частина країни, не дивлячись на красу
природних ландшафтів і сприятливість літніх погодно-кліматичних характеристик, поки ще не повною мірою залучена до туристичного використання.
Іспанія володіє дивовижним культурним спадком. Фактично кожне міське і багато сільських поселень пишаються унікальними об'єктами архітектури, музеями, пам'ятниками, сак ральними святинями. Але найбільша концентрація суспільних туристичних ресурсів притаманна великим містам,
насамперед Мадриду, Бар селоні та Валенсії.
Столиця Іспанії – Мадрид. Зародження міста
пов'язане з будівництвом фортеці арабським еміром
Мохамедом для захисту від можливих спроб іспанців відвоювати свої землі і звільнитися від влади
арабів. У результаті реконкісти до кінця XV ст.
увесь Піренейський півострів було звільнено. Вирі-

шальним у долі Мадрида став 1561 р., коли король
Філіп переніс сюди із Толедо столицю держави і
Мадрид став центром політичного і культурного
життя Іспанії.
Визначною пам'яткою Мадрида є архітектурний ансамбль Пласа Майор, що в перекладі означає
"головна площа". З ранку до пізньої ночі на Пласа
Майор працюють численні кафе, ресторани, бари,
сувенірні крамниці. Туристів розважають вуличні
музиканти [2].
Розглянемо міста та головні культурно-історичні пам'ятки.
Мадрид. "Музейний трикутник", який утворюють музей Прадо, музей королеви Софії і музей
Тіссена-Борнеміси, розташовані в одному районі;
Національний археологічний музей; Пласа Майор,
на якій розташовані 136 будинків, збудовані у стилі
мадридського бароко з 437 балконами, з яких у
минулому спостерігали за королівськими церемоніями, рицарськими турнірами, коридою й аутодафе; у центрі площі – пам’ятник королю Філіпу
ІІІ; Площа Пуертадель Соль, з центру якої ведеться
відлік дорожніх відстаней у країні; на площі
встановлено пам’ятник "Ведмежа і полуничне
дерево", який є символом міста і пам’ятник королю
Карлу ІІІ; Площа Сібеліс, у центрі якої розташовано фонтан із колісницею богині Кібели, запряженою левами і пантерами; площу оточують чотири пам’ятки архітектури: Банк Іспанії, палац Буенавіста, будинок Головного поштового управління і
особняк маркізів де Лінарес; Королівський палац в
оточенні садів Сабатіні і парку Камподель Моро;
Східна площа зі сквером із скульптурами іспанських королів і кінною скульптурою короля Філіпа
IV; Арена для кориди "ЛасВентас"; пустинь Святого Антонія Флоридського; площа Іспанії; парк
Ретіро; Район AZCA – фінансовий центр, район
хмарочосів.
Барселона. Готичний квартал Старе місто, де
збереглися пам’ятки давньоримської епохи, середньовічні будівлі: каплиця св. Люції, церква СантПаудельКамп; Пагорб Монжуїк – один з найбільших міських парків Європи, на вершині якого
збереглася фортеця, де розміщено Військовий
музей; окрасами Монжуїка є Національний палац, в
якому діє Національний музей мистецтва Каталонії,
"Чарівний фонтан" (світломузичний), архітектурний музей під відкритим небом – "Іспанське село",
де зібрані копії будівель з різних регіонів країни;
Пагорб Тібідабо з парком атракціонів і храмом
Святого Серця; Палац і парк Гуеля, будинок Бальо,
собор Святого Сімейства, будинок Вісенс, будинок
Кальвет – пам’ятки архітектури, створені А. Гауді;
Валенсія. Місто мистецтв і наук – грандіозний
музейно-виставковий комплекс; Будинок гільдії
ткачів шовку та ін. архітектурні пам'ятки;
Толедо. Історичний центр міста – цілісний
ансамбль середньовічного міста із численними рідкісними пам'ятками архітектури XII-XV ст.; Фортеця – унікальна фортифікаційна споруда, де
збереглися стіни, 8 башт-воріт і 2 мости;
Севілья. Алькасар – палац-фортеця іспанських
королів; Площа Іспанії; Арена для кориди.
Гранада. Альгамбра – резиденція маврських
правителів; сади Хенераліфе; археологічний музей;
науковий парк.
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Світовою популярністю користується музей
Прадо, де зібрані полотна художників іспанської,
італійської, нідерландської, фламандської і німецької шкіл. Тут можна побачити полотна Ель Греко,
Веласкеса, Гойї та інших великих майстрів. У
Мадриді також можна відвідати Національний музей прикладного мистецтва, Центр мистецтв королеви Софії, Національний архітектурний музей,
Королівський палац та ін.
Серед подієвих туристичних ресурсів зберігає
значення корида – форма бою людини з биком,
традиційне іспанське видовище, яке нині більшою
мірою зорієнтоване на туристів. Пік популярності
кориди вже минув. Більшість іспанців негативно
ставиться до цього кривавого дійства.
Пояснити сутність кориди – завдання не з простих. З одного боку, йдеться про видовище, відмінне
від інших, а з іншого – як і будь-яке мистецтво,
корида дуже мінлива і залежить від майстерності
виконавців. Незважаючи на це, ритуал підпорядкований кільком загальним правилам. Відкриває
кориду хода учасників – урочистий парад перед
публікою. Очолюють його два розпорядники – альгвасилі, за ними йдуть три тореро, кожного з яких
супроводжують члени їх куадрильї, яка складається
з трьох бандерільєро і двох пікадорів. Завершують
ходу помічники і мули, котрі вивезуть вбитого бика
з поля після закінчення ритуалу. Корида складається з трьох частин, які називаються терціями.
Їх початок символізує звук горна. У першій терції
тореро використовує плащ (капоте) і веде своєрідний "діалог" з твариною, намагаючись підкорити її
своїй волі. Допомагає йому в цьому один із двох
пікадорів. У другій частині – "терції бандерилій" –
помічники тореро бандерільєро або, як їх називають, "срібні тореро", ведуть свій "діалог" з биком
і встромлюють у нього три пари бандерілій – коротких паличок із гачками на кінці, прикрашених
стрічками і розлючують тварину. У третій терції
тореро використовує у двобої з биком мулету –
шматок яскраво-червоної тканини взамін плаща.
Він змушує бика нападати, щоб в один з моментів
атаки простромити шпагою серце тварини. Це
питання лічених секунд, під час яких тореро необхідно поцілити у визначену точку на тілі тварини у
той час, коли бик кидається на його мулету. У ці
миті тореро найменш захищений від бика і його
рогів. Саме весь цей несамовитий "танець смерті"
людини і тварини вважається живим витвором
мистецтва. Тореро, який показав видатну майстерність, приніс глядачам багато позитивних вражень,
нагороджується трофеями: одним або двома вухами
вбитого бика, його хвостом. Найбільша честь для
тореро – після проведення бою залишити площу на
плечах глядачів.
На окрему згадку заслуговують релігійні святині Іспанії, які перетворилися на потужний чинник
розвитку туризму.
Цілу сторінку в історії європейського туризму і
паломництва займає "Шлях Святого Якова". У
католицькій культурі він більше відомий як "Шлях
Сантьяґо-де-Компостела" - знаменита дорога паломників до могили апостола Якова. Шлях до святині пролягав із Скандинавії, Кавказу, Британських
островів, але був і лишається найбільш виразним на
території Франції та Іспанії. Шлях Святого Якова

почав активно формуватися з початку ІХ ст. У XII
ст. папа Калікаст ІІ дарує паломникам до міста
право на отримання індульгенції, що прирівняло
Сантьяґо-де-Компостелу до Єрусалиму та Риму. З
того часу шлях до Сантьяґо перетворюється на головну паломницьку дорогу Європи.
Значна і постійна кількість паломників вплинула на життя населення міст вздовж Шляху
Святого Якова. Будувалися монастирі, церкви, таверни, якими також опікувалася церква, мости,
облаштовувалися дороги, розвивалася торгівля.
Мандрівників треба було розміщувати на ночівлю і
харчувати. Монастирі та придорожні таверни
процвітали: перші пропонували нічліг і поклоніння
менш значним, але шанованим святиням, другі пригощали простими стравами.
Сформувався особливий тип паломницької
церкви, яка вийшла за рамки тісної романської
архітектури, розширила внутрішній простір і, дякуючи особливому плануванню, регулювала значні
людські потоки.
Паломництво до Сантьяґо-де-Компостела –
явище унікальне і нині. Але зараз для більшості з
тих, хто обирає цей шлях, який перетворився на
популярний туристичний маршрут, головним спонукальним мотивом до подорожі є власне дорога,
яку бажано пройти пішки. Під час мандрівки на
першому плані є емоції, враження, знайомства,
випробування власних сил, пошук внутрішньої
гармонії чи спокою, а поклоніння мощам Святого
Якова перетворюється на другорядну мету. Такі
трансформації у розумінні паломництва розпочалися з ХІХ ст., із часу повторного "відкриття"
Шляху Сантьяґо-де-Компостела після майже 300річного забуття [2].
Своєрідним "туристичним ресурсом" є іспанська кухня. Вона близька до середземноморської: та
ж суміш часнику, маслинової олії, томатів і зеленого перцю, але з відчутним впливом східних традицій. У спадок від арабів іспанцям дісталася любов до прянощів, мигдалю і рису - невід'ємних
складових багатьох традиційних страв. Із південноамериканською кухнею іспанська "родичається"
через продукти американського походження: томати, картопля, кукурудза, солодкий перець, які
потрапляли в Європу через Іспанію. Але про єдину
іспанську кухню говорити не можна. Кожен регіон
має свої гастрономічні традиції, характерні страви і
напої. Та всіх їх об'єднує кілька спільних рис: тушкування м'яса і риби у вині, запікання із овечим
сиром, смажіння на грилі, а також широке застосування зелені шавлії і тертих грецьких горіхів.
У Каталонії туристу обов'язково запропонують
густий м'ясний (ескулла) або рибний (порусальда)
суп, смажені свинячі ковбаски з квасолею (монхете-ам-ботіфарра), куріпку по-каталонському, асорті
із морепродуктів (тарсуєла), і обов'язково - паелью
- страву з рису, підфарбованого шафраном, приправленого маслиновою олією із додаванням морепродуктів, овочів чи м'яса. На десерт – мел-і-мато –
сир із медом. До страв обов'язковими є всесвітньо
відомі місцеві соуси: софріто, алі-олі, пікада.
Меню ресторанів півдня Іспанії не обійдеться
без овочевого супу гаспачо і пескатос-фрітос – маленької смаженої риби, яку їдять з головою і кістками та кальдеро - по-особливому приготованого
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рису. Характер кухні центральної частини країни
сформувався під впливом різкого клімату, гористої
місцевості і важкої праці. Основа такої кухні квасоля й інші бобові та різні м'ясні страви.
"Візитною карткою" кухні північних регіонів є
найрізноманітніші страви із овочів, м'яса, риби і
морепродуктів приправлених різними соусами: квасоля лабаньєса і ель-барко, тріска по-біскайському,
картопля з макреллю, плавники морської щуки –
кокотхас, великі котлети з яловичини, зготовані на
грилі – шульєтон-де-б'ю і тушковані мальки вугра,
які вважаються однією з кращих іспанських страв.
Іспанську кухню у будь-якому регіоні неможливо уявити без вина. Найбільш відомі – АНдалузький херес і каталонська сангрія. Менш відомі, але не гірші від цього – валенсійське вино ламанча, арагонське – сатепа, мурсійське – хумілья.
Вино й інші спиртні напої (сидр, лікери) в Іспанії
виготовляють у 57 районах.

Висновки. Отже, аналізуючи стан та розвиток
туристично-рекреаційного потенціалу Іспанії за
останні роки, необхідно зазначити, що переглянувши державну політику в сфері туризму, вона
зміцнила свої позиції на світовому туристичному
ринку і стала одним із головних туристичних
центрів світу.
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АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
У статті визначено основні задачі підприємств ресторанного бізнесу, описано найбільш поширені
системи автоматизації їх діяльності, проведено аналіз призначення та функціональних можливостей цих
систем.
Ключові слова: автоматизовані системи, управління підприємством ресторанного бізнесу, програмний комплекс.

Gudzovata O.
AUTOMATED SYSTEMS IN THE MANAGEMENT OF RESTAURANT BUSSINESS
ENTERPRISES
In this article the author highlights the main tasks of the restaurant business enterprises, describes the most
widely used automated systems in their activities and analyses the appropriation and functional feasibility of these
systems.
Keywords: automated systems, management of restaurant business enterprises, program complex.
Вступ. Ресторанний бізнес є однією з найбільш
значущих складових в індустрії гостинності. Водночас ресторанний бізнес є одним із засобів високоліквідного використання капіталу, а також середовищем із високим ступенем конкурентності.
В усьому цивілізованому світі він є одним із найбільш розповсюджених видів малого та середнього
бізнесу. Також у багатьох випадках ресторан є
складовою частиною готельно-ресторанного комплексу, що передбачає інтегрованість вирішення
комплексів різних задач. Ухвалення управлінських
рішень в умовах постійно змінного, динамічного
середовища вимагає не тільки аналізу, оцінки і
прогнозування внутрішнього розвитку підприємства, але і забезпечення відповідності між зовнішнім мікросередовищем, зовнішнім макросередо-

вищем і результатами фінансово-господарської діяльності підприємства, що, у свою чергу, висуває високі вимоги до інформаційного та інших видів
забезпечення управління підприємством.
Передбачається, що ці заклади та підприємства
повинні мати високий рівень конкурентоспроможності. Успішний ресторан – це злагоджений механізм, який пропонує своїм споживачам високий
рівень сервісу і оперативну роботу персоналу [1,3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В
умовах конкуренції підприємства ресторанного
бізнесу вимагають сучасних методів управління,
які базуються, в першу чергу, на впровадженні та
використанні автоматизованих систем управління.

76

До основних переваг системи Aloha відносять
перш за все її доступність для невеликих підприємств ресторанного бізнесу (кафе, піцерій, кав'ярень, бістро), надійність та зручність користування.
Система має інтуїтивно-зрозумілий графічний інтерфейс, багаторівневу систему знижок, деталізовані звіти тощо. Система Aloha керує всім спектром
ресторанного ІТ-обладнання: сенсорними терміналами, POS-терміналами, відеомоніторами для кухні, фіскальними та кухонними принтерами. Систему "Aloha POS" використовують більше 30 тисяч
ресторанів в 30 країнах світу.
"В52 Ресторан" - це потужний інструмент
контролю роботи залу, товарного та фінансового
обліку підприємства ресторанного бізнесу. Ця методика спрямована на всеосяжний контроль руху
товару та фінансових коштів. Можливості системи:
повна автоматизація залу, калькуляція страв і
напоїв, система обліку обслуговування, ведення переобліку, формування звітів. Комплекс складається
з двох частин:
- фіскальної - програмно-апаратного комплексу автоматизації залу та кухні. Весь рух товару
та грошей у залі фіксується в системі й автоматично потрапляє в облікові реєстри. У будь-який
момент часу можна отримати інформацію про
поточну виручку кожного офіціанта, бармена та
ресторану в цілому;
- облікової (бухгалтерської) - представлена
підсистемою "В52 Товарно-фінансовий облік". При
існуючій методиці обліку відпадає необхідність в
утриманні великого штату бухгалтерів.
Система R-Keeper використовується в більш
ніж 20 тисячах ресторанах, кафе, підприємствах
швидкого обслуговування (FastFood), застосовується в багатьох містах (включаючи Москву, СанктПетербург, Київ тощо) та є високонадійною багатофункціональною системою, що включає в себе
значний перелік додатків, які задовольняють потреби конкретного ресторану чи кафе. Призначена
для автоматизації задач залу, складського обліку,
обліку робочого часу, фінансового менеджменту,
управління, складання звітів.
У мінімальній конфігурації система працює на
одній касовій машині, максимальна кількість терміналів обмежена лише характеристиками комп'ютерної мережі.
Система "1С: Підприємство 8. Ресторан"
призначена для автоматизації фронт-офісу ресторанів, кафе, барів, їдалень, підрозділів харчування
готельно-ресторанних комплексів, розважальних
центрів тощо. Особливостями є можливість проведення попереднього налаштування системи та її
адміністрування на рівні бек-офісної системи, простий і зрозумілий інтерфейс, призначений для роботи з сенсорним екраном, самостійна робота без бекофісу, велика кількість аналітичних звітів, більшість з них можна формувати безпосередньо з сенсорного екрану POS- терміналу.
Як платформа використовується "1С: Підприємство 8", що дозволяє легко адмініструвати і
допрацьовувати систему під специфічні потреби
будь-якого підприємства, незалежно від його масштабу, типу та концепції. Рішення може використовуватися як в одиноких, так і мережевих підприємствах [7].

Дослідженню теоретичних і практичних засад
ресторанного бізнесу присвячені праці таких науковців як Архіпова В. В., Мостової Л. М., Новікової
О. В., Мальської М. П., Пандяка І. Г. та ін. Проблеми автоматизації діяльності підприємств ресторанного бізнесу висвітлено в роботах Вдовина В. М.,
Морозова М. А., Пророчука Ж. А., Журавлёвої А. В.
та ін.
Постановка завдання. Метою дослідження є
аналіз автоматизованих систем, призначених для
розв’язання функціональних задач діяльності ресторану. В процесі дослідження були вирішені наступні завдання: визначені особливості виробничоторговельної діяльності підприємств ресторанного
бізнесу; проведено загальний огляд автоматизованих системи управління рестораном; проаналізовано діючі системи автоматизації закладів ресторанного бізнесу; визначено їх переваги та недоліки.
Виклад основного матеріалу. В останні роки
ресторанний бізнес переживає відчутний підйом.
Але ресторанний бізнес пов'язаний зі значними
ризиками, займаючи одне з провідних місць у
списку банкрутств. Багато в чому успіх визначають
відмінний сервіс та оперативна робота персоналу.
Сьогодні поєднання швидкості та якості стало
реальним завдяки можливостям систем автоматизації діяльності ресторану.
В даний час на ринку комп'ютерних систем є
універсальні програмні комплекси та спеціальні,
що використовуються в окремих галузях економіки. Більшість користувачів віддають перевагу
універсальним комп'ютерним засобам унаслідок їх
достатньо легкої адаптації до особливостей управлінських функцій в різних закладах ресторанного
бізнесу.
Бізнес-процеси, що підлягають автоматизації в
діяльності ресторану, можна поділити на два блоки:
фронт-офіс (зовнішні бізнес процеси) та бек-офіс
(внутрішні бізнес-процеси). Під фронт-офісом розуміють: структурні підрозділи, служби, які безпосередньо взаємодіють з клієнтами. Бек-офісні процеси: структурні підрозділи, співробітники, що не
взаємодіють з клієнтами безпосередньо – служби
виробництва, фінансів, персоналу, постачання, логістики.
В ході автоматизації діяльності ресторану може
бути проведена інтеграція програмного забезпечення (ПЗ) з наступним спеціалізованим обладнанням:
фіскальними реєстраторами, зчитувачами магнітних карт, сканерами штрих-кодів, комп'ютерними
касами (POS-терміналами), програмованими клавіатурами, сенсорними дисплеями, дисплеями покупців, кухонними принтерами замовлень. Результатом комплексної автоматизації ресторану є побудова корпоративної комп'ютерної мережі та створення автоматизованих робочих місць для всіх
категорій співробітників (офіціантів, касирів, барменів, працівників складу, бухгалтерів, менеджерів
різних рівнів, керівництва) [2,4,5,6].
Проведений аналіз засвідчив, що в ресторанному бізнесі найбільш широкого застосування набули такі типові комплексні рішення як: Aloha,
"В52 Ресторан", R-Keeper, «1С:Підприємство. Ресторан», «Парус-Ресторан», АС «РЕСТАРТ».
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Рис.1. Автоматизоване роботе місце офіціанта. Карта залів

За допомогою програмного продукту можна
автоматизувати такі робочі місця:
- офіціанта (рис.1.);
- касира (рис.2.);
- бармена;
- буфетника;
- хостеси;
- адміністратора.

програмному продукті можна знайти все найнеобхідніше - від повної автоматизації бізнес-процесів з
обслуговування клієнтів до ведення фінансово-господарського, податкового та складського обліку [8].
В результаті впровадження програмного комплексу "Парус-ресторан" заклад отримує наступні
переваги:
- підвищується якість сервісу, престиж закладу і лояльність клієнтів;

Рис.2. Автоматизоване роботе місце касира в режимі «фаст-фуд»
Для більшої кількості робочих місць рекомендується встановлення системи в клієнт-серверному
варіанті з використанням популярної і надійної
СУБД MS SQL Server, що дає можливість інтегрування стандартних засобів адміністрування та
налаштування, а також забезпечення простоти в
обслуговуванні та функціонуванні системи.
Програмний продукт спроектований таким чином, щоб забезпечити стійкість роботи касового
вузла та максимальну швидкість обслуговування
відвідувачів, підтримувати мережевий режим роботи з устаткуванням в межах однієї бази даних.
Програмний комплекс "Парус-Ресторан" призначений для автоматизації закладів ресторанного
бізнесу (ресторанів, кафе, барів, клубів). У цьому

- забезпечується швидка обробка замовлень і
обслуговування клієнтів (рис.3.);
- покращується узгодженість і контроль над
роботою персоналу;
- здійснюється інтеграція з сучасним устаткуванням: POS- принтерами і POS-терміналами, ПК;
- ведеться облік руху матеріальних цінностей
і руху товарів;
- скорочуються тимчасові витрати на пошук і
аналіз інформації.
Адміністратор має можливість виконувати всі
дії в системі, які передбачені для офіціантів і
касирів (рис.4.).
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Рис.3.Приймання замовлення офіціантом

Рис.4. Меню адміністратора
Крім того, він має можливість здійснювати
управління змінами, реєструвати в системі заміну
столу або офіціанта, який обслуговує клієнта, робити поділ і об’єднання замовлень клієнтів, а також
видаляти з системи замовлення або позиції замовлень з реєстрацією причин видалення. Можливе
застосування дисконтно-депозитної системи в
ресторані за допомогою клубних карток клієнтів.
Програмний комплекс АС «Рестарт» призначений для автоматизації фронт-офісу на підприємствах харчування. Як платформа використовується MS Windows і формат бази даних MS SQL,
що дозволяє легко адмініструвати систему, і прак-

тично знімає усі обмеження на кількість автоматизованих робочих місць контактного персоналу.
Рішення може використовуватися як на невеликих
підприємствах, так і у великих мережах, розважальних і готельних комплексах або комбінатах харчування з великою кількістю точок продажів [9].
За допомогою програмного продукту можна
автоматизувати наступні робочі місця:
- касира;
- офіціанта;
- бармена;
- буфетника;
- адміністратора (рис.5.).
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Рис.5. Замовлення адміністратора
Функціональні особливості, загальні особливості програмного продукту:
 швидке встановлення рішення;
 простий і зрозумілий інтерфейс, призначений для роботи з сенсорним екраном;
 декілька варіантів інтерфейсу;
 АРМ менеджера у вигляді окремого додатку
(рис.6.);
 не високі вимоги до характеристик POSустаткування;

 програмний продукт може використовуватися як самостійно, так і спільно з обліковими рішеннями "1С-Рарус: Управління рестораном", "1СРарус: Комбінат харчування","1С: Общепит 8","1СРарус: Громадське харчування, ред.6".
Таким чином, проведене дослідження та аналіз
програмних засобів автоматизації діяльності ресторанів дозволили сформувати їх порівняльну характеристику (табл.1).

Рис.6. Автоматизоване робоче місце менеджера
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика програмних комплексів автоматизації діяльності ресторанів
Назва програмного
продукту (розробник)

Призначення

призначений для автоматизації фронт-офісу на підприємствах ресторанного бізнесу.
"1С: Підприємство 8.
Дозволяє легко адмініструРесторан"
вати і допрацьовувати сис(фірма «1С» +Центр
тему під специфічні потреби
Розробки «1С-Рарус»)
будь-якого підприємства, незалежно від його масштабу,
типу і концепції

«Парус-Ресторан»
(корпорація ПАРУС)

АС«Рестарт»
(Центр Розробки
«1С-Рарус»)

Aloha (Українська
комп'ютерна
лабораторія)

"В52 Ресторан"
(компанія Флагман)

R-Keeper (фірма UCS)

призначений для автоматизації закладів ресторанного
бізнесу від повної автоматизації бізнес-процесів по обслуговуванню клієнтів до ведення фінансово-господарського, податкового і складського обліку, працює як самостійний модуль (фронт
офіс + бек офіс )

призначений для автоматизації фронт-офісу на підприємствах.
Дозволяє легко адмініструвати систему, і практично
знімає усі обмеження на
кількість автоматизованих робочих місць контактного
персоналу

призначений для автоматизації невеликих підприємств
ресторанного бізнесу (кафе,
піцерій, кав'ярень, бістро)

призначений для контролю
роботи залу, товарного та
фінансового обліку підприємства ресторанного бізнесу, всеосяжного контролю
руху товару і фінансових
коштів. Фронт офіс + бек
офіс
призначений для контролю
задач залу, складського
обліку, обліку робочого
часу, фінансового
менеджменту, управління,
складання звітів.

Завдання
- облік продаж;
підвищення якості та швидкості
обслуговування гостей;
-контроль дій персоналу;
-зменшення помилок при роботі з
гостями (людський фактор);
-централізоване управління меню
і прейскурантом;
-підвищення лояльності відвідувачів;
-підвищення аналітичної звітності

Коментарі

може використовуватися як самостійно,так і спільно з обліковими
рішеньнями «1С-Рарус: Управління
рестораном», «1С-Рарус: Комбінат
харчування» або «1С: Громадське
харчування 8»

-забезпечення швидкої обробки
замовлень і обслуговування клієнтів;
-покращення узгодженості і контролю над роботою персоналу;
-здійснення інтеграції з сучасним
устаткуванням: POS-принтерами і
POS- терміналами, ПК;
-облік руху матеріальних цінностей і руху товарів;
-скорочуються тимчасові витрати на
пошук і аналіз інформації

може використовуватися як самостійно, так і спільно з обліковими рішеннями «Парус-Бухгалтерія», «Парус-Торгівля і склад», «Парус-Заробітна плата», «Парус-Персонал», «Парус-Готель»

-облік продажів;
-підвищення якості і швидкості
обслуговування гостей;
-контроль дій персоналу;
-зменшення помилок при роботі з
гостями (людський чинник);
-централізоване управління меню
і прейскурантом;
-підвищення лояльності відвідувачів;
-отримання аналітичної звітності

може використовуватися як самостійно, так і спільно з обліковими
рішеннями "1С-Рарус: Управління
рестораном", "1С-Рарус: Комбінат харчування","1С-Рарус:
Громадське
харчування, ред.6."

-надійність та зручність користування;
-інтуїтивно-зрозумілий
графічний інтерфейс;
-багаторівнева система знижок;
-деталізовані звіти;
-інтеграція з усім спектром ресторанного ІТ-обладнання: сенсорними, POS-терміналами тощо
- повна автоматизація залу;
- калькуляція страв та напоїв;
-облік обслуговування;
- ведення переобліку;
- формування звітів;
-оперативна інформація про поточну виручку кожного офіціанта, бармена та ресторану в цілому
- автоматизація залу;
- облік руху товарів;
-облік обслуговування;
- управління персоналом;
- формування звітів.

Висновки. Індустрія гостинності є важливою
галуззю економіки багатьох країн світу, яку характеризують швидка змінюваність економічних
умов, підвищення якості послуг, безперервний

може використовуватися як самостійно, так і інтегровано з іншими
додатками

може використовуватися як самостійно, так і інтегровано з іншими
додатками

може використовуватися як самостійно, так і інтегровано з іншими додатками

вступ на ринок нових учасників, у тому числі
іноземних. Конкурентна перевага і навіть виживання підприємств індустрії гостинності в цілому
та ресторанного бізнесу зокрема залежать від
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нововведень в області інформаційних технологій,
таких як комплексної автоматизації їх діяльності,
прийняття рішень на основі систем автоматизованого управління, систем зберігання та інтелектуальної обробки даних. Розвиток ресторану є
неможливим без впровадження сучасних автоматизованих систем управління, які дозволяють покращувати якість обслуговування відвідувачів, контролювати діяльність підприємства в цілому, щоденно
аналізувати фінансову звітність тощо.
Ці системи передбачають автоматизацію облікових, виробничих, маркетингових та управлінських процесів. Кожна система виконує дві або одну
функції: автоматизації процесу обслуговування в
залі заcобами модуля “фронт-офіс”, автоматизації
обліку та контролю за допомогою “бек-офісу”.
Перший модуль відповідає за діяльність залу та
прийом гостей, другий – слідкує за рухом продукції. Ефективним є використання обох цих
модулів одночасно.
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Бігус М. М.
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
(на прикладі Львівської області)
У статті сформульовано основні аргументи на користь необхідності розробки стратегічного
документу, який б передбачав основні напрями забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів
туристичного бізнесу в регіоні. Визначено мету та цільові пріоритети Стратегії забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу у Львівській області на 2015-2025 роки, її структуру, змістовне наповнення, а також етапи розробки й реалізації. Також визначено завдання досягнення цільових
пріоритетів Стратегії, що дадуть змогу на регламентований період досягнути очікуваних результатів.
Ключові слова: конкурентоспроможність, туристичний бізнес, суб’єкти туристичного бізнесу,
стратегія.

Bigus M.
STRATEGIC GUIDELINES COMPETITIVENESS IN THE TOURISM BUSINESS
(for example, Lviv region)
The paper sets out key arguments for the need to develop a strategic document that would be provided
basic directions to ensure competitiveness in the tourism business in the region. Defined goals and targets of the
Strategy priorities competitiveness of tourism business in the Lviv region for 2015-2025 years, its structure,
content, and the stages of development and implementation. Also set the task of achieving the target priorities
Strategies that allow for regulated period to achieve the expected results.
Keywords: competitiveness, tourism, travel agents business strategy.
Вступ. Нинішня ситуація щодо рівня конкурентоспроможності суб’єктів туристичного бізнесу

на Львівщині вимагає нормативно-правового регламентування основних напрямів його підвищення. У
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цьому контексті вагому роль повинно відігравати
стратегічне планування. Наявність обласної стратегії забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу дасть змогу регламентувати пріоритети, способи, інструменти застосування економічних регуляторів, а також відповідальність конкретних державних структур з розподілом відповідного ресурсного забезпечення на реалізацію
задекларованих цілей.
Варто відзначити, що у вітчизняній науковій
літературі та чинній нормативно-правовій базі дуже
мало уваги приділено категорії конкурентоспроможності суб’єктів туристичного бізнесу, хоча вже
тривалий час це питання для України залишається
відкритим. Ще у Державній програмі розвитку
туризму на 2002-2010 роки було зазначено необхідність створення конкурентоспроможного на
міжнародному ринку національного туристичного
продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення країни, забезпечення
на цій основі комплексного розвитку регіонів за
умови збереження екологічної рівноваги та культурної спадщини [1]. Метою Стратегії розвитку
туризму і курортів задекларовано необхідність формування конкурентоспроможного на внутрішньому
та світовому ринку національного туристичного
продукту на основі раціонального використання
туристичних ресурсів, збереження навколишнього
природного середовища та відродження національної культурної спадщини, сприяння розвитку туризму і курортів [2]. Незважаючи на це, місця
України у всесвітньовідомих рейтингах, враховуючи її величезний туристичний потенціал, вимагають бути кращими. Так, згідно рейтингу конкурентоспроможності у сфері подорожей і туризму
(TTCI) Всесвітнього економічного форуму Україна
в 2011 році посіла лише 85 місце зі 139 країн (у
2009 році – 77 місце) [3]. За таких тенденцій слід
активізувати дослідження за даним напрямом та
важливо розуміти, що від ефективного управління
розвитком суб’єктів турбізнесу в значній мірі за-лежить рівень соціально-економічного розвитку регіону, враховуючи поліфункціональність туризму.

- сформулювати основні аргументи на користь
необхідності розробки стратегічного документу, що
б передбачав напрями забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів туристичного бізнесу в регіоні;
- визначити основну мету та цільові пріоритети
Стратегії забезпечення конкурентоспроможності
туристичного бізнесу у Львівській області на 20152025 рр., її структуру, змістовне наповнення, а також етапи розробки і реалізації;
- визначити завдання досягнення цільових
пріоритетів Стратегії, принципи та очікувані результати від реалізації такого документу.
Виклад основного матеріалу. Необхідність
розробки обласних стратегій забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу полягає в
наступному:
- максимальному врахуванні регіональної специфіки розвитку туристичного бізнесу, що базово
проявляється в наявному туристичному потенціалі
території;
- максимальному врахуванні попереднього досвіду забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в регіоні;
- дотриманні відповідності стратегічним перспективам розвитку інших (суміжних до туризму)
видів економічної діяльності та решти неекономічних сфер життєдіяльності суспільства в регіоні;
- базуванні на інституціональних підходах регулювання туристичного бізнесу в регіоні (наявність
відповідних інститутів, формування звичаєвих
норм, звичаїв тощо).
Звичайно, цільові пріоритети стратегії на рівні
регіону повинні відповідати положенням чинної
нормативно-правової бази загальнодержавного рівня. Також варто звернути увагу, що розробка
стратегії забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу повинна здійснюватись на регіональному рівні стосовно стратегічних пріоритетів обласних стратегій соціально-економічного
розвитку (на даному етапі тим, які діють до 2015
року і надалі для тих, що будуть затверджені на
наступний період).
Теоретичним базисом формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності туристичного
бізнесу повинні бути комплексні теоретико-методологічні напрацювання з глибинним аналізом на
основі даних офіційної статистики та якісно проведених соціологічних досліджень туристичного бізнесу в розрізі кожного з відібраних суб’єктів, а також в достатньому ретроспективному зрізі. Основні
етапи розробки й реалізації стратегії вказано на рис. 1.
Особливу увагу потрібно звернути на етап формування інформаційного забезпечення розробки
стратегії. Тут мається на увазі не просто збір та загальний аналіз даних офіційної статистики, а у
випадку їх нестачі – проведення соціологічних досліджень. Важливо, щоб такий аналіз передбачав
інтегральну оцінку конкурентоспроможності, здійснену в глибокому ретроспективному зрізі. Виявлення негативних тенденцій інтегральної оцінки конкурентоспроможності туристичного бізнесу є вагомою
підставою для розробки стратегічного документа.

Огляд останніх досліджень і публікацій. Серед найбільш якісних напрацювань щодо вивчення
туристичного бізнесу, а також механізмів забезпечення його конкурентоспроможності, варто відзначити В. О. Полюга, М. І. Долішній, І. В. Валентюк, Ю. М. Пахомов, С. Г. Нездоймінов, П. Т. Саблук, Р.А. Фатхутдінова, І. М. Школа та ін. Разом з
тим, такі напрацювання мають вибіркових характер
та дуже мало стосуються стратегічного планування
забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів
туристичного бізнесу, що обумовлює актуальність
даного дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування стратегічних орієнтирів забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів туристичного бізнесу в регіоні з урахуванням потреб збалансованості регіонального розвитку та одержання максимальних вигод від експлуатації туристичних
ресурсів. У контексті досягнення поставленої мати
важливо виконати наступні завдання:
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І. Обґрунтування
необхідності розробки
Стратегії

Низькі показники конкурентоспроможності туристичного бізнесу
Нерозвинена система зв’язків суб’єктів туристичного бізнесу
Комплексна підготовка до важливих подій (проект «Євротур-2015», «Олімпійська надія-2022» тощо)

ІІ. Формування
організаційного
забезпечення розробки
Стратегії

Формування ініціативної групи-розробників Стратегії

ІІІ. Формування
інформаційного
забезпечення розробки
Стратегії

Збір та аналіз даних офіційної статистики

Залучення необхідних суб’єктів (державних і недержавних)
Визначення відповідальних суб’єктів за процес розробки Стратегії, формування системи зв’язків
Проведення та обробка результатів соціологічних досліджень
Моніторинг зарубіжного досвіду, досвіду попередніх років тощо
Визначення мети, цілей, завдань Стратегії, терміну дії (концепція)

ІV. Розробка Стратегії

Визначення структури Стратегії як нормативного документа, його відповідності чинному законодавству
Формування проекту Стратегії згідно визначеної структури

V. Затвердження
Стратегії

Громадські слухання проекту Стратегії
Розміщення в засобах масової інформації, врахування думки експертів
Затвердження рішенням сесії обласної ради

Рис. 1. Основні етапи розробки й реалізації обласної Стратегії забезпечення конкурентоспроможності
туристичного бізнесу
ного бізнесу у Львівській області на 2015-2025 рр.
(рис. 2). При цьому звертаємо увагу, що запланований термін реалізації даного документа сягає 10ти років. Такий період є досить оптимальним. Він
збігається з часом введення в дію нової Стратегії
розвитку Львівщини з 2015 року. Менший термін
реалізації документа не дасть можливості послідовно і концептуально змінити ситуацію в туристичному бізнесі, а більш тривалий у сучасному
динамічному середовищі, коли по суті кожне п’ятиліття ставить соціум перед новими викликами, є
недоцільним.
Базуючись на такій структурі, наводимо ключові положення розробленого нами проекту Стратегії забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу у Львівській області на 20152025 роки.
Така Стратегія визначає стратегічні пріоритети
формування конкурентоспроможності туристичного бізнесу з урахуванням вимог збалансованого
розвитку регіону, оптимального використання туристичного потенціалу та недопущення надмірної
експлуатації об’єктів туристичної інфраструктури й
інфраструктури загального призначення (неп рипустимість порушення норм туристичної ємкості,
що є показником, який виражається числом рекреантів, що протягом певного періоду можуть перебувати на певній території, не спричиняючи її
дигресії [4, с. 134]).

Ефективність стратегії залежить не лише від
того, наскільки буде правильно організований процес її розробки й реалізації. Звичайно, дуже важливо залучити до формування її проекту наукові,
громадські організації, самих суб’єктів туристичного бізнесу, що сприятливо робити через співпрацю в рамках соціального діалогу. Проте це лише
базис втілення в життя управлінських рішень, задекларованих у такому нормативно-правовому документі. Враховуючи ситуацію, коли багато нормативів залишаються декларативними положеннями
(особливо це стосується цільових програм і стратегій, що фінансуються частково і тоді постає питання доцільності їх існування взагалі), надзвичайної ваги набуває етап реалізації стратегії, який
передбачає постійний моніторинг ситуації з метою
виявлення дієвості обраних цілей і завдань.
Труднощі оцінки ефективності реалізації стратегії формуються в незацікавленості посадових осіб
в таких діях, адже наслідком цього є пряма оцінка
ефективності їхньої діяльності. Тому важливо, щоб
у документі був прописаний механізм оцінки реалізації мети та цілей, а також конкретизовано відповідальних суб’єктів за конкретні завдання.
На етапі проектування стратегії важливо визначити її структуру. Враховуючи досвід розробки
національних і регіональних стратегій в Україні за
різними сферами життєдіяльності суспільства, пропонуємо наступну структуру проекту Стратегії
забезпечення конкурентоспроможності туристич84
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Рис. 2. Рекомендована структура Стратегії забезпечення конкурентоспроможності туристичного
бізнесу у Львівській області на 2015-2025 рр.
Необхідність реалізації Стратегії обумовлює
невизначена ситуація в регіоні щодо рівня конкурентоспроможності туристичного бізнесу. Серед
найбільш негативних проявів розвитку регіонального ринку туристичних послуг вирізняються:
- можлива втрата суб’єктами туристичного бізнесу сегмента ринку туристичних послуг, орієнтованого на іноземного споживача;
- диспропорційність в темпах розвитку різних
суб’єктів туристичного бізнесу, у тому числі відповідно до об’єктів інфраструктури загального
призначення;
- несприятливе бізнес-середовище, що формує
схильність суб’єктів туристичного бізнесу до помітної тінізації обсягів надаваних послуг;
- демотивація підвищення рівня якості пропонованих суб’єктами туристичного бізнесу туристичних послуг (виробництва товарів);
- демотивація якісного інформаційного супроводу пропонованих туристичних послуг (виробництва товарів);
- нерегульованість зміни форми власності в туристичному бізнесі, що становить загрозу збереження
відповідних об’єктів туристичного призначення.
Метою реалізації Стратегії є забезпечення поступового підвищення рівня конкурентоспроможності туристичного бізнесу в регіоні, що буде
проявлятись у зростанні обсягів туристичних потоків з мультиплікативним ефектом для розвитку
інших видів економічної діяльності та контролі
дотримання норм туристичної ємкості території.
Цілі реалізації Стратегії в контексті поставленої мети будуть такі:
- підвищення якісних ознак пропонованих суб’єктами туристичного бізнесу послуг (виробництва товарів);

- підвищення ефективності управлінських рішень, спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в регіоні;
- налагодження прозорого соціального діалогу
між суб’єктами туристичного бізнесу з однієї сторони та органами державної влади, науковими,
громадськими, освітніми структурами та суб’єктами бізнесу інших видів економічної діяльності з
іншої сторони.
Для практичної реалізації поставлених цілей
важливо виконати низку завдань:
1. Для виконання цілі №1 «Підвищення якісних
ознак пропонованих суб’єктами туристичного бізнесу послуг (виробництва товарів)»:
- підвищення рівня сервісного обслуговування
персоналу на основі застосування гнучкої системи
соціальних пільг та різних форм преміювання;
- підвищення рівня професіоналізму персоналу
шляхом створення умов для фахового навчання,
організації тренінгів, семінарів з висвітленням прогресивних підходів роботи з клієнтами;
- покращення матеріально-технічної бази при
наданні послуг з можливістю пільгового кредитування та інвестиційних капіталовкладень з місцевих бюджетів для тих суб’єктів, що впроваджують
прогресивні технології;
- оптимізація співвідношення «ціна-якість» через застосування методично обґрунтованих підходів у ціноутворенні на туристичні послуги;
- стимулювання гнучкої цінової політики в розрізі цільових сегментів на ринку туристичних послуг з пріоритетністю на соціально незахищені категорії осіб, розвиток внутрішнього туризму (стимулювання відпочинку громадян України в регіоні), а
також іноземного туриста;
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- посилення промоційних заходів з об’єктивним
висвітленням інформації відповідно до реального
рівня розвитку туристичної інфраструктури та інфраструктури загального призначення;
- забезпечення якісного інформаційного супроводу надання туристичних послуг із застосуванням
нових прогресивних форм бронювання місць, ознайомлення з туристичними ресурсами регіону;
- розвиток інфраструктури загального призначення з недопущенням підвищення рівня цін у розрізі різних сегментів ринку.
2. Для виконання цілі №2 «Підвищення ефективності управлінських рішень, спрямованих на
забезпечення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в регіоні»:
- постійний моніторинг ефективності управлінських рішень щодо застосування економічних
регуляторів забезпечення конкурентоспроможності
туристичного бізнесу;
- удосконалення інформаційного забезпечення
ведення туристичного бізнесу, збору й аналізу
даних офіційної статистики з централізованим поданням звітів різних суб’єктів в одну інституційну
одиницю для можливості акумуляції інформації,
недопущення її розпорошення та кращого доступу
до неї;
- періодичні громадські слухання, експертні наради, форуми щодо пропонованих управлінських
рішень, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності туристичного бізнесу;
- активізація співпраці в різних формах міжрегіонального (транскордонного) співробітництва з
метою спільної реалізації рішень, спрямованих на
підвищення конкурентоспроможності туристичного бізнесу;
- жорсткий контроль за приватизаційними процесами об’єктів історико-культурної спадщини, виняткового природного значення з недопущенням
втрати їх ціннісних характеристик внаслідок зміни
форми власності;
- публічні щоквартальні звітування профільних
органів державної влади з базуванням на даних
офіційної статистики про результати впроваджених
рішень та використання ресурсного забезпечення;
- об’єктивний контроль дотримання суб’єктами
туристичного бізнесу нормативних вимог і стандартів надання туристичних послуг;
- об’єктивний контроль обсягів та асортименту
надання послуг суб’єктами туристичного бізнесу з
їх демотивацією до тіньової діяльності.
3. Для виконання цілі №3 «Налагодження прозорого соціального діалогу»:
- ініціювання органами державної влади співпраці з суб’єктами туристичного бізнесу, громадськими, науковими, освітніми структурами, іншими
суб’єктами бізнесу щодо пошуку спільних рішень
підвищення якісних ознак туристичних послуг в
регіоні;
- залучення спеціалізованих інституцій до виявлення нових туристичних об’єктів, їх облагородьження та використання серед послуг суб’єктів туристичного бізнесу;
- активізація співпраці та посилення якості
функціонування туристичних кластерів, консорціумів, інших об’єднань суб’єктів туристичного
бізнесу з некомерційними структурами;

- залучення наукових структур з повним фінансуванням програмного та іншого інформаційного забезпечення управлінських рішень, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності туристичного бізнесу в регіоні.
Результативність реалізації Стратегії повинна
забезпечуватись через дотримання таких принципів, як публічності, ресурсної обґрунтованості,
гнучкості, результативності, прикладної значущості, несуперечливості, відповідальності, мультиплікативності.
Унаслідок якісного й повного виконання стратегічних цілей і завдань, регламентованих Стратегією, очікуються наступні результати щодо підвищення конкурентоспроможності туристичного
бізнесу в регіоні: помітне підвищення якісних
ознак пропонованих туристичних послуг в регіоні
(виробництва товарів) з достатнім асортиментом
різносегментної спрямованості; впровадження нових прогресивних технологій у процес обслуговування туристів, інформаційний супровід пропонованих послуг; зростання обсягів іноземного туризму з подовженням терміну перебування на території регіону, більш повного охоплення туристичних об’єктів; посилення діяльності суб’єктів туристичного бізнесу за напрямом соціального туризму з
одночасним зростанням обсягів внутрішніх міжрегіональних і внутрірегіональних туристичних потоків й активізацією екскурсійної діяльності; подолання проблеми тінізації діяльності суб’єктів туристичного бізнесу, пониження їх участі у міграційних процесах (незаконного перетину кордону з
туристичною візою для подальшого працевлаштування на напівлегальних заса-дах); рівна конкурентна позиція суб’єктів туристичного бізнесу, що
розташовані в регіоні, проти суб’єктів розвинених
зарубіжних країн; формування в регіону іміджу як
одного з провідних туристичних центрів Східної
Європи.
Висновки. Отже, реальні дії в регіоні, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності
суб’єктів туристичного бізнесу, будуть можливі лише за наявності відповідного нормативно-правового документу, який би регламентував стратегічні
пріоритети такого забезпечення. Кінцевим результатом реалізації стратегії був би не просто вищий
рівень конкурентоспроможності суб’єктів турбізнесу, а соціально-економічний розвиток регіону в
цілому. Львівщина володіє величезним туристичним потенціалом, про неефективне і неконт-рольоване використання якого вже тривалий період часу
стверджують чиновники, вчені і фахівці. Водночас,
успішне функціонування туризму забезпечив би
розвиток низки інших видів економічної діяльності,
що матиме прямий стосунок до покращення загального соціально-економічного стану всього регіону.
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Вступ. Сучасні тенденції розвитку інфраструктури гостинності Львівської області свідчать про
розуміння як органами місцевого самоврядування,
так і підприємцями пріоритетності туризму як найголовнішого напряму для економіки регіону. Із таким розумінням тісно корелює декларація гасла
«Львів відкритий для світу», яке набуло поширення
напередодні проведення мундіалю, але влучно
відбиває намагання львівської громадськості залучити все більші туристичні потоки як внутрішніх,
так і закордонних відвідувачів.

ління діяльністю підприємств індустрії гостинності, що вимагає подальшого вивчення проблеми.
Постановка завдання. Управління діяльністю
підприємств індустрії гостинності – це специфічна
галузь менеджменту, що передбачає управлінських
вплив на систему взаємопов’язаних видів діяльності з організації туристичного продукту (проживання, харчування, торгівля, транспортні послуги,
інформаційне забезпечення, екскурсійна діяльність,
страхування). Розвиток туризму на Львівщині, на
нашу думку, має базуватися на ідеї комплексного
висвітлення культурно-історичної спадщини і сучасних здобутків, та супроводжуватися інноваційними технологіями індустрії гостинності. Науковцями практично не досліджені процеси управління
використанням історико-культурної спадщини для
формування спільної ідентичності, консолідації
суспільства, формування позитивного іміджу держави у світі, що на сьогодні є, на наш погляд, ключовим завданням розвитку туристичної галузі.
Вважаємо, що наукові дослідження, метою яких є
аналіз проблем та перспектив цього напрямку менеджменту і напрацювання практичних рекомендацій
для вирішення виявлених проблем актуальні й
поступово набирають конструктивного спрямування.
Мета роботи – дослідити сучасний стан, виявити проблеми і перспективи індустрії гостинності
Львівщини. Для досягнення цієї мети визначено

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління підготовкою та проведенням
Чемпіонату Європи з футболу, його економічних та
соціальних наслідків уже досліджуються науковцями і практиками. Так, відбуваються науковопрактичні конференції [14], круглі столи [12],
форуми [13], вийшли друком аналітичні доповіді
Національного інституту стратегічних досліджень
[9, 12], де вивчаються та аналізуються здобутки і
недоліки менеджменту туристичної галузі Львівщини. Питання потенціалу галузі розглядаються такими вітчизняними провідними економістами, як
Воротін В.Є. [5], Васильців Т. Г. [15], Мокій А. І.
[12], Афанасьєв О. Є. [7], Борущак М. [8], Тєлєтов
О. С. [17]. Однак, подібних публікацій все ще недостатньо і вони не надають цілісної картини розвитку та можливих шляхів удосконалення управ87

такі завдання: проаналізувати стан, тенденції розвитку, виявити слабкі моменти та запропонувати
можливі шляхи удосконалення управління на
макро-, мезо- та мікрорівні.

при відносно незначній різниці у вартості послуг;
покращення транспортного обслуговування у світовому масштабі. Зазначимо, що Львівська область
посідає 8-ме місце серед регіонів, які найбільше
охоплені внутрішнім туризмом (рис.1).
Разом з тим, за останні 3 роки спостерігається
скорочення обсягів перевезення пасажирів всіма видами громадського транспорту. Приміром, за статистикою, індекси обсягів перевезення у 2011 р. склали по
залізничному і автомобільному відповідно 99-98%, а
по авіаційному – лише 7% порівняно із 2000 р.

Виклад основного матеріалу. Підприємства
туризму, готельно-ресторанного бізнесу відіграють
значну роль у соціально-економічному розвитку
Львівської області. Так, кількість суб’єктів готельно-рестораної справи має чітку тенденцію до
збільшення (табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка розвитку об’єктів індустрії гостинності Львівської області [16]
Показники розвитку
2000 р. 2008 р.
Кількість суб’єктів готельно-рестораної справи,
1720
2036
од.
Кількість об’єктів ресторанного господарства, од. 2537
2128
Роздрібний товароооборот ресторанів, млн.грн.
74,8
205,1
Прямі іноземні інвестиції у діяльність готелів та
Х
720,0
ресторанів, тис.дол.США
Індекси інвестицій в основний капітал у
діяльність готелів і ресторанів (у % до
Х
158,8
попереднього року)

У 2011 р. кількість суб’єктів готельно-рестораної справи становила 3,1% всіх суб’єктів області, а
серед регіонів за кількістю ресторанів Львівщина
тримала пальму першості до пику кризових процесів, а
із початком відновлення економіки посіла друге після
столиці. Роздрібний товароооборот ресторанів за
останні 2 роки значно зріс за рахунок відкриття нових
закладів і збільшення потоку відвідувачів.

Запорізька
обл.; 46,2

2009 р.

2010 р. 2011 р.

2041

2059

2067

1990
283,7

1772
288,0

1671
327,2

72,1

1325,6

2232,3

53,4

78,8

122,4

Зазначимо, що під час дії тимчасового, але
дуже потужного стимулятора – підготовки та участі
у фінальній частині футбольного європейського
чемпіонату – індустрія гостинності отримала поштовх до надзвичайно інтенсивного розвитку. Домінування підприємств малого бізнесу у загальній
кількості суб’єктів індустрії гостинності надало
відповідну перевагу – динамічність, адаптивність,
мобільність реагування на потреби ринку.

Львівська обл.;
41,7
АР Крим; 144,1

Хмельницька
обл.; 46,8
Харківська
обл.; 50,3

Дніпропетровська обл.;
55,5

Донецька обл. ;
75,3

Херсонська
обл.; 84,6

Рис. 1. Місце Львівської області серед лідерів внутрішнього туризму
України (тис.осіб) [11]

Збільшення прямого іноземного інвестування у
діяльність готелів та ресторанів в останні роки ми
пов’язуємо виключно із підготовкою та проведенням
мегаспортивної події. При цьому індекси інвестицій в
основний капітал у діяльність готелів і ресторанів також
різко зросли лише у роки підготовки до Євро-2012.
Попри значний відпочинково-рекреаційний потенціал, починаючи з 2009 р. спостерігається скорочення внутрішніх потоків туристів як в цілому по
країні, так і на Львівщині. Для потенційних клієнтів
глобалізаційні сприятливі умови водночас є негативними передумовами функціонування учасників
вітчизняного ринку. Такими дуальними факторами
ми вважаємо: спрощення візового режиму для відвідування інших країн; нижчий рівень комфортності вітчизняних об’єктів порівняно із іноземними

Для більш докладного аналізу місця і ролі
малого бізнесу на цьому ринку, у матриці SWOTаналізу (рис. 2) всебічно визначено сильні та слабкі
сторони внутрішніх аспектів, та можливості й
загрози зовнішніх умов перспектив розвитку галузі.
Сприятливі ринкові можливості, що можна
використати для отримання переваг зумовлені, в
першу чергу, державними стимулами. Значний поштовх для розбудови готельно-ресторанної інфраструктури дав чемпіонат. Однак, одночасно із пожвавленням українських готельєрів і активізацією
хостелного руху, на ринок вийшли всесвітньовідомі
мережі (Rixos, Reikartz Hotels & Resorts, Royal
Grand Hotel, Mariott), склавши значну конкуренцію
вітчизняним операторам.
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Сильні сторони (S)
1.Культурно-історичні передумови розвитку
галузі
2.Швидка оборотність капіталу
3.Створення робочих місць
4. Велика пропозиція кваліфікованих кадрів
на ринку праці
5.Адаптивність до потреб клієнтів
6.Ефективне використання ресурсів
7.Можливість застосування інновацій з
коротким терміном окупності
Можливості (О)
1. Позиціонування міста як відкритого для
світу
2. Спеціальні податкові режими
3. Заходи забезпечення фінансової
підтримки
4. Спрощена система ведення
бухгалтерської звітності
5. Практика франчайзингових угод
6. використання інноваційних технологій.
7. Участь області у загальнодержавних
заходах культурно-масового спрямування
8. Активізація молодіжного, ділового,
релігійного, подійного видів туризму
9. Удосконалення системи правового та
інстуціонального забезпечення сфери
туризму

Слабкі сторони (W)
1.Тривала процедура започаткування і
організації бізнесу,
2.Необхідність більшого початкового
капіталу, аніж у торгівлі
3. Жорстка конкуренція для виходу на ринок
4. Проблеми матеріально-ресурсного
забезпечення;
5. Проблемність отримання і висока ціна
кредитів
6. Кадрові проблеми;
7. Недостатність інформації
Загрози (Т)
1. Дії конкурентів
2. Незавантаженість номерного фонду та
мала кількість відвідувачів
3. Адміністративні бар’єри;
4. Нестійка законодавча база;
5. Проблеми фінансово-кредитної системи;
6. Корупційна складова.
7. Економічна криза
8. Погіршення матеріального забезпечення
населення
9. Недостатність рекламно-інформаційного
забезпечення реалізації потенціалу
10. Недоліки планування та промоції
культурних подій

Рис. 2. SWOT-аналіз готельно-ресторанного бізнесу Львівської області

Значною мірою активізації туристичного бізнесу посприяло зниження податкового навантаження відповідно до змін у законодавстві [1-3]. За
результатами конкурсного розгляду КМ України
окремі власники готелів отримали можливість фінансової підтримки та часткового відшкодування
ти платежів за користування банківськими кредитами під будівництво та реконструкцію об'єктів у
рамках підготовки до мундіалю [5]. Отож, завдяки
використанню таких ефективних інструментів,
Львівська область повністю виконала план підготовки готельного господарства згідно вимог УЄФА
[9, с.67].
Потенційну небезпеку для прогресивного функціонування підприємств індустрії гостинності
Львівської області становлять ринкові загрози, які
умовно можна поділити на дві категорії. Так, до
інституціональних загроз варто віднести суттєві
адміністративні бар’єри, нестійкість вітчизняної фінансової системи, часті спонтанні і непередбачувані зміни законодавчого регламентування діяльності та високий рівень корупції у суспільстві.
Практично туристична галузь Львівщини не володіє дієвими інструментами протидії і другій категорії
загроз, пов’язаних із глобалізаційним вектором розвитку світової спільноти, що останніми роками супроводжуються глибокими економічними кризами.
Проведений нами аналіз здобутків і проблем
менеджменту індустрії гостинності дозволяє окреслити певні шляхи удосконалення управління діяльністю підприємств галузі на ринку Львівської
області. Перш за все, варто відслідковувати і найбільш повною мірою використовувати у розвитку
галузі можливості, отримані в результаті змін законодавчої бази, оскільки проблеми галузі останнім
часом є об’єктом пильної уваги органів державного
та місцевого рівнів влади. Так, зовнішні механізми
удосконалення діяльності малого бізнесу відне-

давна регламентовані новими нормативно-правовими актами [2-4], спрямованими на створення і підтримання єдиного правового простору, уніфікації
вимог до видів і форм підтримання бізнесу, зниження корупційного навантаження. Крім того, підприємцям необхідно відслідковувати і активно використовувати велику кількість регіональних програм підтримки діяльності. Відзначимо у цьому
зв’язку, що на Львівщині кожні два роки обласною
радою розробляється і затверджується регіональна
стратегія сприяння малому і середньому підприємництву [6]. Наприклад, фінансова підтримка,
згідно цієї стратегії, передбачає субсидіювання
суб’єктів бізнесу затрат на бізнес-планування та
часткового відшкодування коштів за кредитами.
Для кращого інформування підприємців про такі
можливості необхідним вважається створення інфраструктури підтримки малих організації, їх асоціативних об’єднань для спільної взаємодії та надання консультативної допомоги.
Розробка засобів внутрішньофірмового підвищення ефективності управління підприємств сфери
туризму для власників та менеджерів підприємств
визначається спроможністю креативно використовувати, трудовий потенціал, інноваційні напрацювання та маркетингові інструменти – промоакції
сезонного чи міжсезонного характеру, гнучкість
цінової політики залежно від туристичного сегменту, розмірів, вікової особливості груп клієнтів
тощо. Сприятиме стабільному функціонуванню та
поступальному розвитку також розробка і впровадження стратегій диверсифікація діяльності, проведення політики лояльного ставлення до клієнтів.
Дане дослідження не ставило за мету розробку і
обґрунтування конкретних шляхів реорганізації
законодавства для структурної модернізації галузі.
Однак, варто зауважити, що якісні зміни можливі лише
за умов збільшення уваги до проблем туристично-рек89

реаційної сфери з боку органів державної влади та місцевого самоврядування, визнання пріоритетності цього
бізнесу для зміцнення економічного потенціалу регіону.

кредитами, наданими банками для будівництва,
реконструкції та переоснащення об’єктів інфраструктури розміщення в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу» - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.
6. Регіональна програма розвитку малого підприємництва у Львівській області на 2011–2012
роки // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.lvivbiz.com.
7. Афанасьєв О. Є. Україна як об’єкт спортивного туроперейтингу в контексті підготовки до
ЄВРО-2012 / О. Є. Афанасьєв, С. О. Вовк // Пути
развития туристического бизнеса в преддверии
крупных международных спортивных соревнований: Материалы XI Международной конфе-ренции.
– Донецк: Издательство "ДИТБ", 2009. – С.38-41.
8. Борущак М. Стратегія розвитку туристичних регіонів: автореферат дис. на здобуття наук,
ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.05 /
М. Борущак. – Львів, 2008. – 38 с.
9. Брендінг держави в контексті Євро-2012:
виклики та перспективи. Аналітична доповідь
Національного інституту стратегічних досліджень –
К., НІСД, 2011. – 13 с.
10. Воротін В. Є. Нова регіональна політика
України: концептуальні підходи до державного
управління / В. Є. Воротін // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2011. – Т. 2. Вип. 24. –
С. 163-169.
11. Державна служба статистики України. Статистична інформація за 2007-2011 рр. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: www. ukrstat.gov.ua.
12. Євро-2012 як чинник модернізації регіональних економік: матеріали «круглого столу» 30
травня 2012р. / [за ред. Т. Г. Васильціва, В. І. Волошина.] – Львів: Ліга Прес, 2012. – 164с.
13. Львівський міжнародний Форум індустрії та
гостинності. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.kmu.gov.ua.
14. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної
конференції “Індустрія гостинності України і Польщі:
разом готуємось до Євро-2012” в рамках ІІ Міжнародного
конгресу "Туризм і рекреація". - [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www.galexpo.lviv.ua.
15. Пріоритети підвищення ефективності транскордонного співробітництва та зміцнення конкурентоспроможності підприємництва західних регіонів України / [Васильців Т. Г., Борщевський В. В.,
Флейчук М. І. та ін.; за ред. Т. Г. Васильціва.] – Львів:
ЛФ НІСД, 2010. – 168 с.
16. Статистичний щорічник Львівської області
за 2011р. Головне управління статистики у Львівській обл.Львів, 2012.
17. Тєлєтов О. С. Особливості та перспективи
маркетингу туристичних послуг в Україні / О. С. Тєлєтов, Н. Є. Косолап // Маркетинг і менеджмент
інновацій. – 2012. – № 1. – С. 21-34.

Висновки. Проаналізувавши позитивні та негативні чинники впливу на розвиток готельно-ресторанного бізнесу Львівської області, можна констатувати, що внутрішні механізму удосконалення
менеджменту цілком здатні посприяти якісним
змінам і забезпечити конкурентні преваги підприємств на ринку гостинності. Разом з тим, проблеми суб’єктів не залишаються осторонь загальнодержавних гальмівних тенденцій розвитку економіки, викликаних затяжною рецесією. Отож, перед
підприємствами Львівщини постає проблема пошуку реальних шляхів протидії впливу загрозливих
чинників. Попри значну увагу до розвитку галузі з
боку державних структур, політика у сфері законодавчої ініціативи залишається все ще не спроможною суттєво активізувати туристичний бізнес, а
відтак підприємці змушені спиратися на можливості внутрішніх шляхів удосконалення, які визначаються організаційною побудовою, кваліфікацією
персоналу, новітніми розробками обслуговування.
При цьому варто додати, що підприємства малого і
середнього бізнесу додатково мають сформувати
особливі креативні переваги для відвідувачів, які
дозволять їм забезпечити, якщо не перемогу, то,
принаймні, рівні умови у конкурентній боротьбі з
великим бізнесом, у т.ч. в умовах експансії відомих
міжнародних компаній.
Звичайно, проведення у Львові великого міжнародного спортивного змагання посприяло активізації туристичної галузі, проте навряд чи можна
сподіватися на появу у ближчому майбутньому
аналогічних суттєвих стимуляторів. Відтак, лише у
разі комплексного використання існуючими і потенційними учасниками ринку усіх можливостей
галузі можна очікувати ближчими роками на зростання туристичних потоків, яке докладеться до
створення нових робочих місць та наповнення
бюджету розвитку Львівщини.
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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ДЕРЖАВНИМИ
ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ
Розглянута проблема надання адміністративних послуг органами державної влади. Досліджено
особливості оплати, визначення стандартів якості адміністративних послуг, запропоновано напрямки
підвищення якості надання адміністративних послуг.
Ключові слова: адміністративні послуги, державні органи влади, стандарти якості.

Kolyanko O.
FEATURES OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES BY GOVERNMENT
CONTROL AGENCIES
The problem of providing administrative services by state agencies. Peculiarities of payment, setting
standards of quality administrative services, offered directions to improve the quality of administrative services.
Keywords: administrative services, government agencies, standards of quality.
Вступ Розбудова України як правової демократичної держави вимагає радикальної зміни пріоритетів у державній діяльності і принципів та форм
відносин між владою і приватними (фізичними та
юридичними) особами.
Людина, її права та свободи відповідно до
Конституції України визнані найвищою соціальною
цінністю.
В статті поставлено за мету розглянути надання
суспільству адміністративних послуг державними
органами, виявити проблеми ефективності надання
управлінських послуг в Україні. Мета статті передбачає вирішення наступних завдань:
 визначити основні ознаки адміністративних
послуг;
 дослідити особливості оплати адміністративних послуг;
 охарактеризувати стандарти якості.

Виклад основного матеріалу. Виходячи із положень Конституції України [2], наша держава
повинна бути демократичною, правовою, соціальною та підконтрольною народу.
Держава не управляє суспільством, а надає
йому послуги, а відтак головне завдання сучасної
держави полягає саме в наданні приватним особам
якісних послуг.
Приватні особи є не прохачами у відносинах з
органами влади, а споживачами послуг.
Держава, в особі органів державної влади та
органів місцевого самоврядування як публічних
суб’єктів, повинна орієнтуватися на потреби особи,
так само, як у приватному секторі надавачі послуг
орієнтуються на потреби споживача («клієнта»),
його запити та очікування.
Будь-які послуги – це діяльність, спрямована на
задоволення певних потреб особи, яка здійснюється
на основі звернення останньої.
Публічні послуги – це всі послуги, що надаються публічним сектором (або іншими суб’єктами) за рахунок публічних коштів.
Види публічних послуг подано в табл. 1.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічну і теоретичну основу статті склали роботи провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців
у сфері публічного адміністрування, зокрема Г. В. Атаманчук, О. І. Бедний, Б. І. Гурне , Н. М. Казанцев.

Таблиця 1
Види публічних послуг
Державні послуги
надаються органами державної влади
(насамперед, виконавчої) та державними підприємствами, установами й
організаціями, а також недержавними
організаціями, у рамках виконання делегованих повноважень

Муніципальні (комунальні)
послуги
надаються органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами,
установами й організаціями

Адміністративні послуги
надаються адміністративними органами у рамках
реалізації владних повноважень

Можливість надання адміністративної послуги
відповідає наступним ознакам:
 наявність заяви особи;
 послуга надається заради забезпечення умов
для реалізації суб’єктивних прав конкретної особи;
 надання послуги адміністративними органами (насамперед органами виконавчої влади та

Постановка завдання. Виявити особливості
надання адміністративних послуг державними органами управління та окреслити напрями підвищення
якості надання цих послуг.
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місцевого самоврядування) відбувається обов’язково у рамках реалізації їх владних повноважень,
оскільки адміністративний орган володіє «монополією» на надання конкретної адміністративної
послуги;
 право на отримання особою конкретної адміністративної послуги та відповідні повноваження
адміністративного органу мають бути безпосередньо передбачені законом;
 результатом адміністративної послуги в
процедурному значенні є адміністративний акт
(рішення або дія адміністративного органу, якими
задовольняється клопотання особи). Такий адміністративний акт має конкретного адресата – споживача адміністративної послуги, тобто особу, яка
звернулася за даною послугою.
Таким чином, адміністративна послуга – це
публічно-владна діяльність адміністративного органу, що здійснюється відповідно до поданої заяви й
спрямована на забезпечення умов для реалізації
суб’єктивних прав фізичної або юридичної особи.
До адміністративних послуг відносяться: видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень,
проведення реєстрації тощо.
Інформаційні послуги (надання довідок, інформації тощо) можуть вважатись адміністративними
лише в тому разі, якщо вони мають персоніфікований характер, тобто стосуються конкретно визначеної особи.
Орган влади зобов’язаний безоплатно надавати
інформацію про джерела офіційного оприлюднення
нормативно-правових актів або уможливлювати
доступ до них.

Копіювання документів та надання супутніх
послуг, у тому числі консультаційного характеру
або надання бланків органом влади не вважається
послугою, а саме лише отримання бланка документа не означає задоволення суб’єктивного права чи
законного інтересу приватної особи.
Тому ці «супутні» послуги не повинні виділятися в окрему категорію послуг з погляду адміністративної процедури чи стягнення плати за них,
їх надання є лише малою часткою загальної послуги. Вартість цієї діяльності, яка відповідно до
закону потрібна для вирішення справи, повинна
бути прорахована наперед та включена в загальну
вартість послуги.
Діяльність адміністративних органів, безносередньо не пов’язана зі здійсненням владних повноважень, повинна бути взагалі заборонена для них.
Органи державної влади та місцевого самоврядування не повинні займатися господарською
(підприємницькою) діяльністю і конкурувати з приватним сектором.
Натомість державні та комунальні підприємства, установи й організації як звичайні суб’єкти
господарювання повинні мати право надавати будьякі послуги, нарівні з приватним сектором. Більше
того, вони повинні «боротися» за свого споживача
та за розширення кола власних клієнтів і фінансування. Для цього необхідно також забезпечити
належний контроль за ефективністю використання
виділених їм публічних коштів та ціноутворенням.
Недоліки надання адміністративних послуг подано на рис. 1.

Недоліки надання адміністративних послуг:
територіальна розпорошеність органів, що вимагає витрачання значних зусиль та
ресурсів
обмеження щодо днів та годин прийому громадян, без урахування зручності для
приватних осіб
відсутня достатня інформація про порядок отримання послуг

строки встановлені для надання деяких послуг, є необґрунтовано тривалими

суперечливе правове регулювання

поширене фактичне примушування приватних осіб до отримання супутніх платних
послуг

Рис. 1. Недоліки надання адміністративних послуг

Інформаційні послуги індивідуального, але не
персоніфікованого характеру можуть бути платними в тому випадку, коли пошук цієї інформації
та її обробка вимагають значних затрат робочого
часу. Але така плата не повинна перевищувати
фактичних витрат, пов’язаних із запитом особи.
Послугою є лише результативна діяльність цілісного характеру, тобто задоволення вимог особи
щодо юридичного оформлення умов для реалізації
її суб’єктивного права.

Недоліки існуючої в Україні практики наДання адміністративних послуг:
 перекладення обов’язків адміністративних
органів із збирання довідок або погодження документів на споживачів;
 необґрунтоване справляння плати або необґрунтовано великі розміри плати за надання окремих видів послуг;
 встановлення незручного графіка прийому
громадян;
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 неналежне законодавче регулювання процедурних питань надання послуг;
 ставлення до приватної особи як до прохача, орієнтація не на сприяння в задоволенні запиту
особи, а на формальне дотримання правил.
Найважливішим завданням реформи та впровадження доктрини послуг є саме зміна ставлення
влади до особи.
Переважна більшість незручностей створюється власне адміністративними органами, оскільки
ними неналежно виконуються вимоги законодавства.
Найпоширеніші типові порушення законодавства про надання адміністративних послуг:
 вимагання документів, не передбачених законодавством, або у формі, не передбаченій законодавством (наприклад нотаріально посвідчених
копій документів);
 порушення строків надання окремих видів
послуг.
За загальним правилом, адміністративні послуги повинні бути платними з наступних причин:
 це справедливо, адже одні особи не звертаються за певними послугами жодного разу в
житті, тоді як інші звертаються регулярно;
 це може запобігати корупції, адже «безкоштовна невизначеність» змушує шукати шляхи для
позазаконної визначеності;
 плата за послуги може бути дієвим інструментом для стимулювання службовців надавати
послуги якісно в разі, якщо від цих коштів залежатиме фінансування відповідно адміністративного органу та преміювання службовців.
Безоплатними повинні бути послуги:
 з питань державного пенсійного та соціального забезпечення;
 з питань, які безпосередньо стосуються реалізації основних прав і свобод людини;
 у випадках, коли їх ціна настільки низька,
що плата за них не виправдовує витрат, пов’язаних
з її стягненням.
Плата за адміністративні послуги повинна
визначатися:
 законом або в порядку, встановленому законом;
 у фіксованому розмірі;
 як правило, на основі собівартості надання
даного виду послуг;
 з обов’язковим проведенням попередніх
консультацій з громадськістю (майбутніми споживачами послуг).
Розмір плати за адміністративну послугу може бути вищим за собівартість її надання в разі,
якщо:
 це пов’язано з підвищеними вимогами особи (наприклад за терміновість);
 користувачі таких послуг у перспективі
отримуватимуть надприбутки, а самі послуги вступають у певний «конфлікт» з інтересами суспільства (наприклад у разі надання дозволу на діяльність
у сфері азартних ігор).
Для оплати послуги соціально-вразливими
категоріями громадян повинні використовуватися
механізми адресної допомоги або компенсацій, але
не пільги

Під стандартами якості адміністративних
послуг слід розуміти мінімальні вимоги щодо надання адміністративної послуги, які повинен забезпечити адміністративний орган, а також критерії, за
допомогою яких можна оцінити, наскільки споживач адміністративної послуги буде задоволений її
наданням.
При визначенні стандартів якості адміністративних послуг необхідно враховувати наступні
критерії:
1) результативність. Адміністративний орган
повинен скерувати свою діяльність на те, щоб задовольнити потребу особи, тобто надати їй адміністративну послугу. Орган повинен орієнтуватися на
досягнення результату, а не лише формально дотримуватися правил;
2) простота. Вимоги, які ставляться до приватної особи для отримання послуги, повинні бути
обґрунтованими і найпростішими. Спілкування між
адміністративними органами (погодження, експертизи, повідомлення) повинно здійснюватися переважно всередині адміністрації, без залучення особи.
При вдосконаленні правового регулювання необхідно максимально спрощувати правила і порядок
надання послуг;
3) строковість, оперативність та своєчасність. Часове обмеження щодо надання адміністративної послуги означає, що послуга повинна
надаватися не пізніше визначеного строку (строковість), по можливості якнайшвидше (оперативність) та з урахуванням конкретних потреб особи у
певній ситуації (своєчасність). Своєчасність вимагає, щоб, зважаючи на особливості окремо взятої
ситуації, орган в окремих випадках діяв навіть
швидше, ніж того вимагає закон. За цими ознаками
своєчасність є найвищою оцінкою якості надання
послуги;
4) зручність. Зручно, коли всі або більшість
адміністративних послуг можна отримати в одному
місці (тут же оплатити їх надання) і коли особа
змушена спілкуватися з органом влади не більше
двох разів (коли звертається за послугою і коли
отримує позитивний результат). Зручність може
включати в себе доступність (фізичну або територіальну наближеність), тобто можливість особи без
непомірних (непропорційних) витрат часу, коштів
та особистих зусиль відвідувати адміністративний
орган. Зручно, коли особа може завітати до адміністративного органу не тільки в робочі дні і години, але й, наприклад, у вихідний день чи ввечері.
Цей критерій також означає, що особі надається
максимум способів звернення за послугою чи за
інформацією щодо неї (наприклад особисто, поштою, електронною поштою) тощо;
5) ввічливість та повага до особи. Орган та
його працівники повинні ставитися до кожної
особи як до найважливішого споживача/клієнта.
Службовець, який спілкується з приватною особою,
повинен роз’яснювати їй її права та обов’язки,
повідомляти іншу необхідну інформацію, тобто
сприяти особі в позитивному вирішенні її справи;
6) відкритість. Інформація, необхідна для
отримання адміністративної послуги, повинна бути
відкритою та легкодоступною. Адміністративний
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орган повинен консультувати споживачів послуг з
усіх питань, пов’язаних з отриманням послуг;
7) рівність. Адміністративний орган повинен
однаково (однаково доброзичливо) ставитися до
всіх спо-живачів адміністративних послуг. Це
також означає, що однакові справи повинні вирішуватись однаково, в однаковий строк, з однаковими
вимогами тощо;
8) мінімальна (справедлива) вартість. Особа
не повинна відчувати себе ошуканою державою.
Вартість послуги, за загальним правилом, не повинна перевищувати вартості фактичних витрат на
надання цього виду послуг. Стандартом також має
бути визначення плати за адміністративну послугу
в фіксованому розмірі централізовано (це означає,
що послуга коштує однаково в різних місцевостях
держави тощо). Сюди ж можна включати зручність
оплати;
9) професійність – належний рівень кваліфікації працівників адміністративного органу.
Для покращення якості надання адміністративних послуг необхідно:
1) розмежувати в системі органів виконавчої
влади органи, які займаються виробленням політики, і органи, які займаються поточним адмініструванням. Усередині другої категорії необхідно виділити органи, які надають адміністративні послуги
(йдеться насамперед про урядові органи) та зосередити їхню діяльність на якісному їх наданні;
2) мінімізувати перелік (номенклатуру) адміністративних послуг, залишивши в ньому лише ті
послуги, які дійсно є важливими для публічних
інтересів. Для цього всі послуги, які надаються
органами державної влади та місцевого самоврядування і створеними ними підприємствами, установами та організаціями, необхідно переглянути
(тобто фактично провести функціональне обстеження)
і систематизувати за наступними критеріями:
а) послуги, надання яких потрібно залишити за
державою та місцевим самоврядуванням;
б) послуги, надання яких може бути передане
недержавним суб‘єктам (у порядку делегування або
приватизації), але їх надання має залишатися завданням держави чи місцевого самоврядування та
здійснюватися під їх відповідальність;
в) послуги, які можуть бути скасовані без шкоди для суспільства та держави. Це дозволить зосередити обмежені публічні ресурси на реалізації
найважливіших завдань. Діяльність із перегляду
обсягу адміністративних послуг повинна бути систематичною;
3) максимально децентралізувати надання адміністративних послуг. Це наблизить їх до споживачів,
що не тільки зручно для них, але й сприятиме більш
точному визначенню їхніх потреб та очікувань.
Для цього завдання з надання адміністративних
послуг доцільно передавати недержавним інституціям (через відкриті механізми проведення тендеррів, делегування). Проте цей механізм буде дієвим
лише у рамках демократичної політичної системи,
коли громадяни (насамперед як виборці) мають
можливість реально впливати на політичні інституції, відповідальні за надання послуг.
Передача публічних завдань повинна відбуватися разом із відповідним публічним фінансуванням цієї діяльності. Можливість зміни на конкурс-

них засадах суб’єкта, який надає адміністративні
послуги, створюватиме конкуренцію в боротьбі за
право надання послуг та змушуватиме покращувати
їх якість.
Необхідно забезпечити належний контроль за
якістю надання такими суб’єктами адміністративних послуг, здійснювати систематичну оцінку
діяльності на основі думки споживачів, а також
залишити за державою прерогативу ціноутворення
в цій сфері. Відповідальність за надання даних
послуг повинна і надалі залишатися за державою
чи самоврядуванням;
4) детально регламентувати процедуру надання
адміністративних послуг. Правова визначеність у
процедурних питаннях зменшує можливості для
зловживань та гарантує правову захищеність приватним особам. Тому процедура надання адміністративних послуг повинна виписуватися таким
чином, щоб особа подавала заяву та необхідний
мінімум документів, а всі інші процедури проходили всередині адміністративного органу чи між
органами, а не покладалися на особу. При встановленні процедури надання адміністративної послуги
необхідно орієнтуватися на кінцевий результат;
5) створити такі умови, щоб суб’єкти, які надають адміністративні послуги в питанні внутрішньої організації діяльності (внутрішнього управління), могли діяти за принципами приватного сектора. Це повинно насамперед поширюватися на
питання добору та управління персоналом, встановлення винагороди за працю.
Працівники повинні бути зорієнтовані, за допомогою системи відповідних стимулів, на досягнення результатів, а не на формальне дотримання
правил.
Необхідно створити умови, за яких оплата праці в органах, що надають адміністративні послуги,
могла б сягати рівня оплати праці спеціалістів відповідної кваліфікації в приватному секторі;
6) поширити запровадження «універсамів послуг» за принципом «єдиного вікна», «електронних
адміністративних послуг» тощо.
Практика «універсамів послуг» набула особливого поширення за кордоном. Вона передбачає
зосередження представництв багатьох органів в
одному приміщені або створення єдиної приймальні документів, які потім надходять до відповідного
адміністративного органу, що приймає рішення.
Громадянин може навіть не знати, де розмішується
той чи інший адміністративний орган, адже всі
послуги він може отримати в одному місці.
Принцип «єдиного вікна» передбачає оптимізацію внутрішньо-адміністративних процедур надання адміністративних послуг, за якою залучення
громадянина до процесів міжвідомчих погоджень,
збирання факультативних довідок та інших супровідних документів має бути мінімальним. Ідеально
налагоджений механізм надання послуг передбачає,
що всі внутрішньоорганізаційні процеси відбуваються всередині органу або між органами, коли
споживач подає заяву і через визначений час отримує потрібний йому результат або обґрунтовану
відмову.
Електронні послуги – провідний напрям послуг у світі. Розвиток інформаційних технологій
дозволяє зробити спілкування особи з владою
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максимально комфортним для споживача. При
цьому постають проблеми ідентифікації особи, котра звертається за послугою, та збереження конфіденційності персональної інформації.
Висновки. Держава не управляє суспільством,
а надає йому послуги, а відтак головне завдання
сучасної держави полягає саме в наданні приватним особам якісних послуг.
Публічні послуги – це всі послуги, що надаються публічним сектором (або іншими суб’єктами) за рахунок публічних коштів. В Україні є
державні, муніципальні та адміністративні види
послуг. Вони поділяються на платні та безоплатні.
При визначенні стандартів якості адміністративних послуг необхідно враховувати наступні
критерії: результативність,строковість, своєчасність оперативність та простота, зручність, ввічливість та повага до особи, відкритість, рівність,
мінімальна (справедлива) вартість, професійність.
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ВИКОРИСТАННЯ АВС- ТА XYZ-МАТРИЦІ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ГОСПОДАРСЬКИХ
РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
Розглянуто практичне використання АВС- та XYZ-матриці в управлінні витратами виробничого
підприємства та прийнятті відповідних господарських рішень щодо їх управління.
Ключові слова: АВС-аналіз, XYZ-аналіз, матриця АВС- та XYZ-аналізу витрат, стратегія.

Barantseva S., Dotcenko Y.
USE OF MATRIX ABC AND XYZ IN MAKING ECONOMIC DECISIONS IN
MANAGING THE COSTS OF THE PRODUCTION ENTERPRISE
We consider the practical use of matrix ABC and XYZ to manage the cost of production enterprises and
making appropriate business decisions regarding their management.
Keywords: ABC-analysis, XYZ-analysis, matrix ABC- and XYZ- cost analysis, strategy.
Вступ. В умовах ринкової економіки основною
метою підприємства є досягнення максимального
прибутку, оскільки прибуток служить основою і
джерелом засобів для подальшого зростання виробничих показників. В таких умовах важко переоцінити важливість аналізу витрат і управління ними
на підприємстві [5]. Оскільки саме необґрунтований і неконтрольований ріст витрат призводить
до зниження конкурентоспроможності та прибутковості підприємств. Все це обумовлює актуальність
рішення цієї проблеми підприємствам за рахунок
розробки стратегічної програми по управлінню

його витратами з використанням сучасного інструментарію, а саме АВС- та XYZ-аналізу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Велику увагу вивченню теоретичних аспектів і впровадженню практичних навичок щодо управління
витратами приділяли як вітчизняні, так і зарубіжні
вчені, серед яких: Ю. Великий, М. Грещак, І. Давидович, С. Ковтун, О. Коцюба, Ю. Кравчук, С. Савлук, Н. Ткачук, А. Турило, Дж. Шанк і ін., серед
яких тільки С. Ковтун, Н. Ткачук та С. Савлук розглядали застосування методик АВС- та XYZ-ана-
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лізу саме як способу управління витратами підприємства.

отримує класичне зображення кривої або таблиці,
розділеної на три класи: А,В і С. Багато хто вважає,
що саме в цьому полягає процедура ABC-аналізу, а
ABC-аналіз як метод є щось “просте і примітивне”,
що не може розглядатися як серйозний аналітичний
інструмент для обробки складних ситуацій і обширних даних. Проте, АВС-аналіз витрат підприємства має свою відмінність від класичного АВСаналізу, бо дає змогу виділити найбільш важливі
статті витрат: А – статті витрат з питомою вагою
більш, ніж 20%, В – статті витрат с питомою вагою
5-20% або С – статті витрат з питомою вагою
менш, ніж 5% [1, с. 32] (табл. 1); та встановити
пріоритетність їх управління, за допомогою корегування ступеню доцільності проведення тієї чи іншої
діяльності (табл. 2).
Тобто, метод ABC (Activity Based Costing) – це
система обліку і аналізу витрат за видами діяльності організації способом процесного (поопераційного) визначення і обліку витрат. В основі методу
АВС лежить припущення, що продукцію підпри-

Постановка завдання. Мета статті полягає у
практичному використанні матриці АВС- та XYZ
при прийнятті господарських рішень щодо управління витратами промислового підприємства.
Виклад основного матеріалу. В наш час аналітики всього світу широко використовують такий
практичний інструмент, як АВС-аналіз, не замислюючись про його більш ніж вікову історію, і як
часто буває, видатні ідеї живуть дуже довго, але
імена творців забуваються, а самі ідеї перетворюються на тривіальний прийом щоденної роботи.
Така доля чекала на ABC аналіз. Але з 90-х років
можна виділити активну увагу до цього методу
серед практиків, у зв’язку з високими темпами росту невизначеності ринкового середовища та складністю управління як витратами, так і самим підприємством [4].

Таблиця 1
АВС-аналіз витрат ПАТ “Вінтер” за 2011 рік

№
з/п

Статті витрат

1
2
3
4
5

Сировина
Витрати на збут
Адміністративні витрати
Допоміжні матеріали
Паливо
Загальновиробничі витрати (на собівартість
6
готової продукції)
7 Холод (компрес.)
8 Загальновиробничі витрати
9 Собівартість реалізації фінансових інвестицій
10 Заробітна плата робітників з нарахуваннями
11 Інші операційні витрати
12 Витрати, пов’язані з реалізацією майна
13 Амортизація
14 Інші прямі витрати
15 Електроенергія
16 Відсотки по банківських овердрафтах,кредитах
17 Втрати від уцінки необоротних активів
18 Інші витрати виробництва
Фінансові виплати в рамках фінансового
19
лізінгу
Додаткові витрати, що понесені в зв’язку з
20
організацією отримання кредиту
21 Втрати від уцінки акцій
22 Витрати, пов’язані з обігом власних акцій
Валові витрати

Багато аналітиків сприймають ABC-аналіз як
простий і наочний метод вивчення великої сукупності економічних даних. Аналітик реалізує процедуру аналізу за допомогою підручних засобів і

2011 рік
частка у
сума,
валових
тис. грн.
витратах, %
17726,75
25,19
14140,00
20,09
7805,00
11,09
4534,75
6,44
3710,25
5,27

АВС-аналіз
група
А
А
В
В
В

3710,25

5,27

В

2885,75
2885,75
2180,00
2061,25
1518,00
1482,40
1236,75
1236,75
824,50
792,00
610,40
412,25

4,10
4,10
3,10
2,93
2,16
2,11
1,76
1,76
1,17
1,13
0,87
0,59

С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С

369,60

0,53

С

132,00

0,19

С

87,20
26,40
70368,00

0,12
0,04
100,00

С
С

ємство виготовляє в результаті виконання певної
сукупності бізнес-процесів, кожен з яких потребує
певних витрат [3].
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Таблиця 2
Структурування витрат ПАТ “Вінтер” за АВС-аналізом
АВСаналіз
А
В
С

Частка витрат
від 20% валових
витрат
5%-20% валових
витрат
менше, ніж 5%
валових витрат
Разом

Кількість статей витрат
Сума витрат
частка,
накоп.
всього,
частка,
накоп.
всього
%
підсумок тис. грн.
%
підсумок
2

9,09

9,09%

31866,75

45,29

45,29%

4

18,18

27,27%

19760,25

28,08

73,37%

16

72,73

100,00%

18741,00

26,63

100,00%

22

100,00

-

70368,00

100,00

-

Таким чином, в результаті проведення АВС-аналізу
витрат ПАТ “Вінтер” за 2011 рік було виявлено, що до
групи А входять 2 статті витрат на суму в 31866,75 тис.
грн., а саме: сировина та витрати на збут. Контроль за
витратами групи А виконується щодобово за для
ефективного управління ними. До групи В входять 4
статті витрат на суму в 19760,25 тис. грн., це: допоміжні матеріали, паливо, загальновиробничі витра-ти на собівартість готової продукції та адміністративні витрати. Контроль за витратами групи В
здійснюється щонеділі для відстеження їх поведінки в процесі управління ними. До групи С входить
найбільша кількість статей витрат, а саме 16 на
суму в 18741 тис. грн. Контроль за витратами групи
С може виконуватися раз у місяць, а то і раз у
квартал чи півріччя.
Графічне представлення результатів АВС-аналізу витрат ПАТ “Вінтер” представлено на рис. 1.
Діаграма свідчить, що витрати групи А мають
найвищу пріоритетність в управлінні, так як при
найменшому відносному складі статей витрат

мають найбільшу суму в структурі валових витрат
підприємства. Витрати групи В також потребують
додаткового контролю. А витрати групи С – мають
оптимальний розмір у відповідності з кількістю
статей, тобто потребують лише детального контролю.
Головним недоліком ABC-аналізу є те, що він
не дозволяє оцінити сезонні коливання витрат, що
обумовлює необхідність суміщення його з XYZаналізом. В свою чергу, XYZ-аналіз дозволяє провести класифікацію тих же витрат ПАТ “Вінтер” на
основі заздалегідь проведеного АВС-аналізу, в залежності від характеру споживання і точності
прогнозування, на основі використання коефіцієнту
кореляції, значення якого до 10% свідчить про
високий ступінь прогнозування – присвоєння категорії Х; від 10% до 25% – про середній ступінь, і як
наслідок, категорію Y; та більш ніж 25% – низький
рівень прогнозу та категорію Z. XYZ-аналіз витрат
ПАТ “Вінтер” проведено у табл. 3.

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
Кількість статей витрат

50,00%

Сумма витрат
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
А

В

С

Рис. 1. АВС-аналіз витрат ПАТ “Вінтер”
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Таблиця 3
XYZ-аналіз витрат ПАТ “Вінтер” за 2011 рік
№
з/п
1

Статті витрат

Сировина
Допоміжні
2
матеріали
Електро3
енгергія
Холод
4
(компрес.)
5 Паливо
Загальнови6 робничі
витрати
Заробітна пла7
та робітників
8 Амортизація
Інші прямі
9
витрати
Інші витрати
10
виробництва
Загальновиробничі вит11 рати на собівартість готової продукції
Адміністратив
12
ні витрати
Витрати на
13
збут
Інші опера14
ційні витрати
Витрати пов’язані з обі15
гом власних
акцій
Фінансові
виплати в
16
рамках фінансового лізінгу
Додаткові
витрати з
17
організації
кредиту
Відсотки по
18 банківських
кредитах
Витрати,
пов’язані з
19
реалізацією
майна
Собівартість
реалізації
20
фінансових
інвестицій
Втрати від
21
уцінки акцій
Втрати від
уцінки
22
необоротних
активів
Валові витрати

АВСаналіз
А

1 кв.
3580,8

2011 рік
2 кв.
3 кв.
6452,5
5548,5

4 кв.
2144,9

Коеф.
варіації
0,38

В

988,6

1564,5

1641,6

340,1

0,46

Z

С

189,6

206,1

222,6

206,1

0,06

Х

С

548,3

808,0

779,2

750,3

0,14

Y

В

742,1

1298,6

1113,1

556,5

0,32

Z

С

548,3

692,6

1010,0

634,9

0,24

Y

С

494,7

535,9

535,9

494,7

0,04

Х

С

309,2

309,2

309,2

309,2

0,00

Х

С

246,1

461,3

374,7

154,6

0,38

Z

С

84,5

141,0

134,4

52,4

0,35

Z

В

879,3

949,8

1027,7

853,4

0,07

Х

В

1873,2

1966,9

2029,3

1935,6

0,03

Х

А

2545,2

5514,6

4524,8

1555,4

0,44

Z

С

227,7

491,8

510,1

288,4

0,33

Z

С

11,9

12,4

0,8

1,3

0,84

Z

С

7,4

44,4

85,0

232,9

0,93

Z

С

21,1

62,0

42,2

6,6

0,64

Z

С

112,5

259,0

263,7

156,8

0,33

Z

С

830,1

504,0

47,4

100,8

0,86

Z

С

283,4

893,8

566,8

436,0

0,41

Z

С

23,5

12,2

13,1

38,4

0,48

Z

С

140,4

134,3

219,7

116,0

0,26

Z

14687,9

23315,0

20999,9

11365,3

-

-
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Група
Z

XYZ-аналіз витрат ПАТ “Вінтер” у табл. 3
свідчить, що до статей витрат з високою точністю
прогнозу (коефіцієнт варіації ≤10%) – група Х належать: витрати на електроенергію, заробітна
плата робітників з нарахуваннями – у зв’язку зі
зниженням поточності кадрів, амортизація, загальновиробничі витрати на собівартість готової продукції та адміністративні витрати (завдяки саме
збереженню складу управлінського персоналу). До
категорії Y відносять витрати, тенденції зміни яких
відомі, а можливість прогнозування середня (10%
коефіцієнт варіації Y≤25%): холод (компрес.) та
загальновиробничі витрати, що пояснюється сезонністю виробництва продукції. До групи Z, яка
включає витрати з низьким рівнем прогнозування
ввійшла найбільша кількість статей витрат: сировина, допоміжні матеріали, паливо, інші прямі
витрати, інші витрати виробництва, витрати на
збут, інші операційні витрати, витрати пов’язані з
обігом власних акцій, фінансові виплати в рамках
фінансового лізингу, додаткові витрати, що понесені в зв’язку з організацією отримання кредиту,
відсотки по банківських овердрафтах, короткостро-

кових та довгострокових кредитах, витрати, пов’язані з реалізацією майна, собівартість реалізації
фінансових інвестицій, втрати від уцінки акцій та
втрати від уцінки необоротних активів. Коефіцієнт
варіації даної групи складає 25%. Отже, АВС- та
XYZ-аналіз дозволяють виділити найбільш суттєві
напрями діяльності підприємства, підвищити ефективність організаційних, господарських і управлінських рішень завдяки їх цільовій орієнтації, виділити найбільш важливі, доцільні витрати та
пріоритетність їх управління (рис. 2), що підтверджує універсальний характер цих видів аналізу та
доцільність використання для оптимізації витрат
промислового підприємства.
Оскільки саме витрати квадратів АZ, ВZ та,
частково, СZ є пріоритетними при стратегічному
управлінні витратами підприємства та вимагають
високої якості дій від керівництва підприємства, то
прийняття відповідних господарських рішень по
управлінню витратами ми пропонуємо здійснювати
на основі представлених на рис. 3 стратегій.

1. Сировина
2. Витрати на збут

A

B

C

Пріоритетність
управління

1.Загальновироб-ничі
витрати на
собівартість готової
продукції
2. Адміністративні
витрати

1. Холод (компресс.)
2 .Загальновиробничі
витрати

1. Допоміжні матеріали
2. Паливо

1. Інші витрати
виробництва
2. Інші операційні
витрати
3. Витрати пов’язані
з обігом власних
акцій та ін.

1. Електроенгергія
2 .Заробітна плата
робітників з
нарахуваннями
3. Амортизація

X
Y
Z
Рис. 2. Сумісний АВС- та XYZ-аналіз як інструменти управління витратами ПАТ
“Вінтер”

A

Стратегія
лідерства по
витратах

Технологічні
стратегії
розвитку
бізнес процесів

Стратегія
розміщення
підприємства:

Стратегія
залучення чи
заощадження
ресурсів: 2, 5

B

Стратегії
детального
спостереження
11, 12

Стратегії якості
продукції, бізнеспроцесів: 4, 6

C

Стратегії
спостереження
3, 7, 8

Стратегії
контролю

X

Y

1, 13

Стратегія
раціонального
використання
фінансових
ресурсів
Z

*Примітка: 1, 2, 3…22 – порядковий номер статті витрат у табл. 3

Рис. 3. Матриця АВС- та XYZ-аналізу витрат ПАТ “Вінтер”
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Виходячи з рис. 3, для кожного окремого квадрату матриці АВС- та XYZ-аналізу витрат ми пропонуємо наступні стратегії для прийняття господарських рішень:
– для квадрату АZ: стратегію розміщення підприємства, в зв’язку з тим, що велику роль в діяльності
підприємства відіграють його наближення до дешевих
джерел сировини, витрати на транспортування, наявність кваліфікованої робочої сили та ринків збуту;
– для квадрату ВZ: ресурсні стратегії, а саме
стратегію залучення ресурсів і стратегію заощадження ресурсів. Стратегія залучення ресурсів безпосередньо пов'язана з витратами підприємства,
тому що зосереджується на виборі постачальників,
обсягів матеріальних цінностей, термінів їх поставки і величини виробничих запасів. В свою чергу,
стратегія ресурсозбереження являє собою комплекс
програм і заходів, що забезпечують зниження витрат за рахунок зниження втрат при транспортуванні, зберіганні та переробці сировини, застосування норм витрат, вторинного використання
ресурсів, впровадження нових технологій [2, с. 8];
– для квадрату СZ: стратегію раціонального використання фінансових ресурсів у зв’язку з домінуванням
фінансових витрат у відповідному квадраті;
– для квадрату АY: технологічні стратегії розвитку бізнес-процесів, що відбуваються під час виробництва продукції;
– для квадрату ВY: стратегії якості, що припускають
створення умов для постійного вдоскона-лення
технологічних процесів, тісну взаємодію з постачальниками і споживачами, контроль за витратами, персоналізацію відповідальності виробників і постачальників [2, с. 8];
– для квадрату СY: стратегію контролю, обґрунтовуючи це тим, що підприємству постійно
необхідно досліджувати поведінку витрат задля передбачення їх неконтрольованого росту;
– для квадрату АХ: стратегію лідерства по витратах, у зв’язку з високим ступенем керованості
тими статтями витрат, що займають велику питому
вагу й мають високий ступень прогнозу, треба
займати лідируючі позиції на відповідному ринку;

– для квадратів ВХ та СХ ми пропонуємо використовувати стратегії спостереження, обґрунтовуючи це тим, що даними статтями витрат керівництво
навряд чи спроможне маніпулювати/управляти,
тому повинне детально спостерігати на їх поводження.
Висновки. Проведене дослідження підтверджує можливість практичного використання матриці
АВС- та XYZ-аналізу при прийнятті господарських
рішень щодо управління витратами промислового
підприємства та вказує на необхідність прийняття
відповідного господарського рішення на основі
представлених стратегій для кожного окремого
випадку, виходячи із галузі функціонування підприємства, сегменту ринку та видів витрат.
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Процишин О. Р.
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ВНЗ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА
НАПРЯМИ ЇХ НАРОЩУВАННЯ
Розглядаються конкурентні переваги вітчизняних ВНЗ на ринку освітніх послуг. Виділяються об’єктивні та суб’єктивні конкурентні переваги, їх джерела та інструменти формування. Окреслюються
напрями нарощування конкурентних переваг з метою посилення конкурентоспроможності вітчизняних
вищих навчальних закладів.

Ключові слова: конкурентні переваги ВНЗ, об’єктивні та суб’єктивні конкурентні переваги,
джерела та інструменти формування конкурентних переваг, напрями нарощування конкурентних переваг.
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Protsyshyn O.
COMPETITIVE ADVANTAGES OF HIGHER EDUCATIONAL
ESTABLISHMENTS AT THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES
Competitive advantages of the native higher educational establishments at the market of educational
services have been studied. Objective and subjective competitive advantages, their sources and formation
instruments have been singled out. The directions for increasing competitive advantages in order to strengthen
competitiveness of the native higher educational establishments have been traced.
Keywords: competitive advantages of the higher educational establishments, objective and subjective
competitive advantages, competitive advantages sources and formation instruments, directions for increasing
competitive advantages.
Вступ. Посилення конкуренції між ВНЗ на
ринку освітніх послуг зумовлює для них необхідність пошуку і здобуття конкурентних переваг.
Конкурентні переваги ВНЗ – комплекс факторів і
позицій, які дозволяють бути кращими порівняно з
конкурентами, є обов’язковим елементом їх існування у конкурентному середовищі. Їх здобуття
дозволить вищим навчальним закладам одержати
вищий конкурентний статус не лише на вітчизняному ринку послуг вищої освіти, а й стати більш
привабливими для іноземних споживачів, здійснювати ефективну економічну діяльність. Тому дослідження наявних конкурентних переваг вітчизняних ВНЗ на ринку освітніх послуг і окреслення напрямів їх нарощування є питаннями актуальними.

часових координатах, максимально подбати про
свої перспективи. Досягти цього він зможе завдяки
вмілому створенню і використанню своїх конкурентних переваг.
Конкурентні переваги ВНЗ на ринку освітніх
послуг визначають кращу позицію від конкурентів
за конкурсом вступників, за відсотком заповнення
ліцензованого обсягу, за кількістю місць держаного
замовлення, за можливістю позиціювання студента
у вітчизняних та зарубіжних наукових колах, за
кількістю працевлаштованих за фахом, за визнанням фахівця за кордоном. Вони важливі, насамперед, для їх споживачів: потенційних – абітурієнтів
та реальних – студентів, аспірантів, докторантів.
Наприклад, для абітурієнтів як майбутніх споживачів послуг вищої освіти, конкурентні переваги
ВНЗ впливають на його вибір. Адже у абітурієнтів
вибір ВНЗ починається ще на стадії обрання фаху.
За маркетинговими дослідженнями Національного
гірничого університету [9] абітурієнти, останнім
часом, є професійно орієнтовані і діють згідно з
алгоритмом професійного вибору: „вибір конкретної спеціальності – вибір конкретного вузу” (53,6 %
опитаних). На цей вибір впливає ситуація на ринку
праці через потребу у відповідних фахівцях, можливість після закінчення вишу працювати за фахом,
рівень зарплати фахівця, можливість суміщення
професій і посад. Тому саме ринок праці формує у
абітурієнтів мотиваційний механізм вибору фаху,
що у свою чергу формує конкуренту перевагу вишу, який має відповідні напрями підготовки фахівців для задоволення попиту на ринку праці. За тими
ж дослідженнями [9] на мотивацію вибору ВНЗ у
абітурієнтів впливає фактор „потреба у випускниках вузу” (22% опитаних). За дослідженнями
О. В. Босака [1] найбільш вагомим фактором конкурентоспроможності ВНЗ за оцінкою студентів та
абітурієнтів Львівщини є фактор „можливість працевлаштування” (9,2 балів і 9,8 балів за 10-бальною
шкалою відповідно). Поряд з тим практика вступних кампаній 2010-2012 рр. показує, що абітурієнти
подавали заяви на різні напрями підготовки туди
(не більше, ніж у п’ять ВНЗ), де були виділені
місця державного замовлення. Причому подані
заяви були не лише на різні напрями підготовки, а
й у різні галузі знань, що свідчить про певну байдужість до вибору фаху, а лише бажання вчитись за
державні кошти.
Отже, перелік напрямів підготовки, що користуються попитом є початковою конкурентною пе-

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питанням формування конкурентних переваг ВНЗ
є сьогодні предметом дослідження багатьох вчених.
Зокрема Іванов Ю.В. [5] ґрунтовно дослідив умови
та фактори, методику та стратегію формування
конкурентних переваг ВНЗ. Жмайлов В. М. [4] визначає конкурентні переваги ВНЗ як один із напрямів модернізації освіти, здійснюючи класифікацію
за функціональними потенціалами. Чумаченко
Т. М., Тертичко Т.В. [9] розглядають особливості
конкурентних переваг ВНЗ на ринку освітніх послуг через призму взаємозв’язку між якістю освітніх
послуг і потребою в молодих спеціалістах на ринку
праці. Субіна О. О. [7] у своїх дослідженнях акцентує на шляхах підвищення іміджу ВНЗ як вагомої
конкурентної переваги на міжнародному ринку
освітніх послуг.
Незважаючи на різну глибину висвітлення визначених питань, дослідження джерел, методів,
інструментів формування та механізмів нарощування конкурентних переваг вітчизняних вищих
навчальних закладів на ринку освітніх послуг є
недостатніми.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження та систематизація наявних конкурентних
переваг вітчизняних вищих навчальних закладів на
ринку освітніх послуг та окреслення напрямів їх
нарощування.
Виклад основного матеріалу. У конкурентній
економіці будь-який її суб’єкт намагається здобути
вигідніше становище, отримати кращі результати,
забезпечити стійкі позиції у певних географічних і
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ревагою ВНЗ, і є важливою для потенційного споживача освітніх послуг – абітурієнта. Іншими конкурентними перевагами ВНЗ, які буде враховувати
абітурієнт при виборі ВНЗ після визначення напряму підготовки, є рівень якості надання освітніх
послуг, наявність держаних місць на обраний фах,
місце розташування, умови навчання, можливість
продовження навчання, наявність гуртожитку,
їдальні, спорткомплексу тощо.
Вітчизняні дослідники виділяють низку конкурентних переваг вітчизняних ВНЗ:
 відносно невелика вартість оплати за отримання споживачем освітніх послуг і доступність
освіти. Наприклад, вартість навчання в КПІ в 2011
році коливалась від 8730 до 14 730 гривень. А навчання у відомих на весь світ британських університетах – Оксфорда, Кембриджа і Ессекса для
студентів з країн ЄС обходиться в 3-4 тис євро.
В університетах Польщі, Чехії вартість одного року
навчання сягає 2000-3200 євро. Вартість навчання
залежить і від фаху. Найдорожче обходиться навчання на юридичних та економічних факультетах.
Вартість навчання в Київському національному
університеті ім. Шевченка та Києво-Могилянській
академії складає більше 30 тис. гривень на рік. У
більш скромних вузах оплата за навчання за рік
коливається від 15 до 20 тис гривень. Навчання
технічних дисциплін обходиться дешевше [2];
 достатньо високий рівень освітніх послуг в
окремих галузях та сферах знань [3];
 краща гуманітарна підготовка порівняно з
багатьма зарубіжними вищими навчальними закладами;
 ґрунтовніша, глибша, предметніша фундаментальна підготовка, яка закладає підвалини подальшої професійної мобільності, створює передумови для високої конкурентоспроможності не
лише на момент випуску фахівців, а й на тривалий
час практичної діяльності;
 наявність єдиних для усієї держави стандартів якості підготовки фахівців (ОПП, ОКХ) – у
багатьох країнах європейської спільноти вони або
відсутні зовсім, або ж ці стандарти розроблені для
окремих регіонів у межах однієї країни (які також
відрізняються одні від одних);
 високий рівень наукової підготовки освітніх
кадрів, що забезпечується за рахунок існування

наукового ступеня доктора наук (після захисту кандидатської дисертації, яка прирівнюється до ступеня доктора наук у країнах ЄС) [6].
Існуючі конкурентні переваги не завжди пріоритетні. Адже вітчизняна вища школа слабша за
закордонних конкурентів через:
 занепад науково-дослідної роботи, що серйозно ускладнює досягнення європейських стандартів в освіті;
 у двічі нижча частка населення (20 – 25% в
Україні проти 50% у країнах ЄС), що має вищу
освіту;
 низький рівень оплати праці, неефективність
механізмів заохочення працівників вітчизняної
освіти;
 низький рівень використання новітніх інформаційних технологій у навчальному процесі вітчизняних вищих навчальних закладів;
 застаріла матеріально-технічна база навчального процесу;
 хронічне недофінансування вітчизняної галузі освіти, що стало домінуючою причиною негативних тенденцій у її розвитку.
Таким чином, незважаючи на видимість благополуччя, система освіти України стоїть перед викликами ринкової економіки. Освіта може сприяти
формуванню конкурентоспроможності людського
капіталу тільки за умови поліпшення якості освіти,
що вимагає участі підприємців і роботодавців у
навчальних планах і програмах та побудови системи навчання протягом життя.
На думку автора, визначені конкурентні переваги ВНЗ на ринку освітніх послуг умовно можна
поділити за чинниками формування на об’єктивні
та суб’єктивні (рис.1). Об’єктивні – це ті, які сформувалися шляхом впливу зовнішніх факторів: державної політики щодо географії розташування,
визначення пріоритетних напрямів розвитку галузі
освіти і науки, надання місць державного замовлення, фінансування тощо. Суб’єктивні – це ті, які
сформувалися в силу розвитку внутрішніх функціональних потенціалів ВНЗ (історичного, управлінського, кадрового, науково-дослідного, фінансово-економічного, інфраструктурного).

Конкурентні переваги ВНЗ

Об’єктивні:
Географія розташування
Місця державного замовлення
Державне фінансування
Державна політика в галузі освіти та
науки

Суб’єктивні:
Історія ВНЗ та його авторитет
Професорсько-викладацький склад
Організація науково-дослідницької та
навчально-методичної роботи
Інфраструктура

Рис.1. Групи конкурентних переваг ВНЗ за чинниками формування
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Наприклад, рівень якості надання освітніх
послуг як конкурентна перевага є результатом розвитку функціональних потенціалів ВНЗ, тобто є
суб’єктивною, і реалізується як визнання (здобуті
знання, вміння та навички) фахівця на ринку праці.
До цієї ж групи конкурентних переваг можна віднести складові рівня якості надання освітніх послуг: умови навчання (матеріально-технічна, соціальна інфраструктура), організація навчання та
науково-дослідницької роботи (професорсько-викладацький склад, функціонування наукових шкіл та
проведення наукових досліджень за напрямами підготовки фахівців, маркетингові дослідження розвитку ринку праці, наявність різноманітних навчальних програми відповідно до вимог ринку праці,
належне навчально-методичне та інформаційне забезпечення, сучасні методики навчання; інноваційні підходи до організації навчального процесу,
можливість продовження навчання у магістратурі,
аспірантурі, докторантурі, проходження стажування) та інші.
До групи об’єктивних конкурентних переваг
умовно можна віднести наявність державних місць
на обраний фах, що формується державною політикою згідно з потребами у фахівцях на ринку
праці Міністерством освіти, науки, молоді і спорту
України; географія розташування ВНЗ. Регіон розташування ВНЗ як конкурентна перевага важлива
особливо для тих споживачів освітніх послуг, які
малозабезпечені і не мали змоги пройти за результатами вступних випробувань на місця державного
замовлення. Для них навчання в регіоні проживання є конкуренткою перевагою ВНЗ, оскільки
транспортні витрати та на проживання будуть
суттєво менші, ніж навчання у віддалених вишах.
Конкурентні переваги не слід ототожнювати з
потенційними можливостями вишів, оскільки вони є
реальними фактами зафіксованих очевидних уподобань з боку споживачів. Проте, якщо в бізнесі конкурентні переваги є головною метою і результатом діяльності, то для вишів це поняття досить відносне.
Якщо з одного боку конкурентна перевага приваблює до себе більше потенційних споживачів
(абітурієнтів), створюючи при цьому високий
вступний конкурс, і дає можливість ВНЗ здійснити
набір сильніших студентів, заповнивши весь ліцензійний обсяг, то з іншого боку – висока конкуренція серед абітурієнтів не дає можливості одержати
освіту за бажанням. І абітурієнти, які не вступили
до бажаного вишу, мають шанс вчитися у менш
привабливих з точки зору конкурентних переваг
ВНЗ, і виходять на ринок праці менш конкурентоспроможними або поповнюють армію безробітних.
Слід зауважити, що на відміну від конкурентної
переваги суб’єкта бізнесу для ВНЗ вона має універсальний характер. Тому ВНЗ необхідно прагнути
надавати високої якості освітні послуги, щоб у
результаті всі випускники були конкурентоспроможними на ринку праці. А ВНЗ, які не спроможні
здобути конкурентні переваги, вистояти у конкурентній боротьбі за абітурієнта, студента тощо
згортають свою діяльність і згодом втрачають ліцензію на право надання освітніх послуг.
Для забезпечення конкурентної переваги необхідні комплексні зусилля. Нерідко вони виявляються недостатніми, оскільки потрапляють під дію

зовнішніх неконтрольованих факторів, які іноді можуть підсилювати, а дуже часто – послаблювати
конкурентну позицію. Наприклад, в останні роки на
ринку освітніх послуг демографічний фактор посилив конкуренцію між ВНЗ і для одних посилив
конкуренту позицію, а для інших – послабив.
Джерелом формування конкурентних переваг
на ринку послуг вищої освіти є розвиток внутрішніх ресурсів вишу, його функціональних потенціалів. Наприклад, продовжуючи розвивати історичні надбання та традиції у науково-дослідницькому напрямі, навчально-методичному, використовуючи інноваційні підходи в управлінні, ВНЗ може
здобути значні переваги щодо рівня організації
навчально-виховного процесу, мотивації наукової
діяльності студентів та професорсько-викладацького складу, оновлення матеріально-технічної бази,
розвитку соціально-інформаційної інфраструктури.
Інструментами формування конкурентних переваг ВНЗ є національна та регіональна політики у
сфері науки та освіти, спектр освітніх послуг, галузеві стандарти ОПП та ОКХ різних рівнів та напрямів підготовки, наукові школи, інноваційні методи та форми навчання, рівень викладання, цінова
та бюджетна політика, маркетингова та комунікативна політики, міжнародна співпраця та обмін
досвідом, активна співпраця з бізнес-структурами
та інвестиційними компаніями, широка підготовка
фахівців для зарубіжних держав та міжнародних
фірм, залучення до викладання видатних вчених та
практиків, забезпечення повного циклу підготовки
висококваліфікованих фахівців, різноманітні джерела фінансування та інші, що активно практикується у діяльності вишів-лідерів світового рівня.
Вибір інструментів залежить від окресленої
конкурентної стратегії ВНЗ, яка дозволить здійснювати моніторинг конкурентного середовища та
оцінку конкурентного статусу в освітній галузі,
діагностувати власну конкурентоспроможність та
основних суперників, обирати методи та інструменти конкурентної боротьби, розробляти концепцію
та стратегію управління конкурентоспроможністю.
Визначивши основні конкурентні переваги ВНЗ
на ринку освітніх послуг, їх джерела та інструменти, можна окреслити, на думку автора, такі
напрями нарощування конкурентних переваг:
- пошук і залучення різноманітних джерел фінансування від національних і міжнародних урядових та неурядових організацій, установ, урядів
інших держав, ТНК, меценатів, випускників та
інших приватних осіб для покращення матеріальнотехнічної бази та організації навчального процесу;
- використання державних важелів підтримки
наукових досліджень;
- застосування диверсифікації в освітньо-науковій та підприємницькій діяльності;
- впровадження світових стандартів освітньонаукової діяльності за критеріями кадрового, фінансового, навчально-методичного, матеріальнотехнічного та інформаційно-інфраструктурного забезпечення їх діяльності [8];
- реформування механізмів стимулювання науково-дослідницької роботи професорсько-викладацького складу;
- активне застосування маркетингової та комунікативної політики для позиціонування наукових
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продуктів на міжнародному ринку об’єктів інтелектуальної власності, використовуючи найсучасніші
інтернет-технології;
- більш широке використання міжнародного ресурсу у своїй багатопрофільній діяльності.
Їх реалізація дозволить підвищити конкурентоспроможність вітчизняних вищих навчальних
закладів на ринку освітніх послуг.
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Висновки. Отже, конкурентні переваги вищих
навчальних закладів є обов’язковим елементом їх
існування у конкурентному середовищі, дозволяють здійснювати ефективну економічну діяльність. Об’єктивні, як наслідок впливу зовнішнього
середовища та суб’єктивні конкурентні переваги,
як наслідок використання та розвитку функціональних потенціалів, формують конкуренту позицію
ВНЗ на ринку освітніх послуг. Реалізація окреслених напрямів нарощування конкурентних переваг
сприятиме підвищенню конкурентоспроможності
ВНЗ на ринку освітніх послуг, а також випускника
на ринку праці. Поряд з тим необхідно визначитись
з методами та механізмами їх реалізації, що формує
напрями подальших досліджень
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УДК 330.46
Ящук В. І.
ТРЕНДИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ» В
ІТ-СФЕРІ УКРАЇНИ
Аналізуються переваги та розглядаються основні тенденції розвитку та впровадження новітніх
ІТ-технологій. Окреслюються характерні ознаки розвитку технології «хмарних обчислень» та визначаються головні переваги та недоліки «хмарних» рішень для українських підприємств.
Ключові слова: інформаційні технології, комп’ютерні послуги, хмарні обчислення, центри даних.
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Yaschuk V.
TRENDS USE OF TECHNOLOGY "CLOUD COMPUTING" IN THE IT-INDUSTRY
OF UKRAINE
In the article is analysed the advantages and examines the main trends in the development and
implementation of new IT technologies. Also defines the characteristics of technology development "cloud
computing" and defined the main advantages and disadvantages of "cloud" solutions for Ukrainian companies.
Keywords: informational technologies, computer services, cloud computing, data centers.
Вступ. Сучасні кризові явища в економіці висувають нові вимоги до управління підприємствами в
Україні, зокрема, необхідність скорочення витрат
на ІТ. Впродовж останніх років передача управління ІТ-інфраструктурою спеціалізованим компаніям, консолідація і широке поширення практики
віртуалізації серверів допомогли значно скоротити
витрати на ІТ. Але, в той же час, перед ІТ-підрозділами, як і раніше стоїть завдання підвищення
оперативності реагування на зміну потреб бізнесу в
умовах зміни ринкової кон’юнктури, оскільки існуючій архітектурі інформаційних технологій бракує гнучкісті відразу в таких галузях, як інновації,
капітальні витрати та запровадження нових систем.
Організації вимушені миритися з високою собівартістю адміністрування і величезними капітальними витратами на системи, які залишаються значною мірою невикористаними, що неминуче знижує
рентабельність інвестицій. Для подолання цих
проблем необхідним є створення нового покоління
центрів обробки даних, в яких архітектурна концепція дозволить зменшити витрати на обчислювальні потужності, ресурси зберігання даних і мережеві ресурси, що можливо досягнути, використавши концепцію «хмарних обчислень».
Однак, не зважаючи на зростаючу кількість
досліджень у данному напрямку, питання використання хмарних обчислень в ІТ-сфері України, та
економічних наслідків їх впровадження у вітчизняній економічній науці досі не були достатньо
опрацьовані.

джерел, хмарні обчислення беруть початок з 1950-х
років, коли вчений Херб Грош (Herb Grosch)
стверджував, що весь світ буде працювати на терміналах, якими керують близько 15 великих центрів
обробки даних [3].
Сам термін «хмара» походить з телефонії, де
символ хмари використано для позначення розмежування між користувачем і постачальником. Телекомунікаційні компанії з початку 1990-х років
почали використовуати віртуальні приватні мережі
(VPN), що дозволило знизити витрати та ефективніше використовувати мережу.
Вирішальну роль в розвитку хмарних обчислень відіграла компанія Amazon, модернізувавши
свої центри обробки даних, які, як і більшість
комп'ютерних мереж в один момент часу використовують лише 10 % своєї потужності, для забезпечення надійності при стрибку навантаження.
Дізнавшись, що нова хмарна архітектура забезпечує значне внутрішнє підвищення ефективності,
Amazon почала нові дослідження в галузі розвитку
продуктів для забезпечення хмарних обчислень для
зовнішніх клієнтів, і запустила Amazon Web Service
(AWS) на основі розподілених обчислень у 2006 році.
На початку 2008 року Eucalyptus став першою
API-сумісною платформою з відкритим кодом для
розгортання приватної хмари. На початку 2008
року OpenNebula став першим проектом з відкритим кодом для розгортання приватних і гібридних
хмар.
За оцінками IDC ринок публічних хмарних
обчислень у 2011 році склав $17 млрд — близько
5 % від усього ринку інформаційних технологій [3].
Згідно прогнозів до 2016 року ринок хмарних послуг досягне позначки в $ 83 млрд. Крім того, за даними консалтингових компаній більше 30 % підприємств у всьому світі вже розгортають, принаймні, одне хмарне рішення [4].

Аналіз основних досліджень і публікацій.
Хмарні сервіси, що дозволяють перенести обчислювальні ресурси й дані на віддалені інтернетсервери, в останні роки стали одним з основних
трендів розвитку IT-технологій.
Концепція хмарних обчислень з'явилася ще у
1960 році, коли американський учений, фахівець з
теорії ЕОМ Джон Маккарті (John McCarthy) висловив припущення, що коли-небудь комп'ютерні
обчислення стануть надаватися подібно комунальним послугам (public utility). Розповсюдження мереж з високою потужністю, низька вартість комп'ютерів і пристроїв зберігання даних, а також широке
впровадження віртуалізації, сервіс-орієнтованої
архітектури призвели до величезного зростання
хмарних обчислень.
Майже всі сучасні характеристики хмарних
обчислень, порівняння їх з електроенергетикою та
викорис-тання приватних, публічних та громадських моделей представлено Дугласом Паркхілом
(Douglas Parkhill) в книзі «The Challenge of the
Computer Utility», у 1966 році [1,2]. Згідно інших

Постановка завдання. Основною метою статті
є аналіз стану та виявлення тенденцій впровадження новітніх ІТ-технологій. Постає питання про
характерні ознаки розвитку технології «хмарних
обчислень» та визначення переваг та недоліків
«хмарних» рішень для українських підприємств.
Для досягнення поставленої мети необхідно
вирішити такі завдання:
– проаналізувати тенденції розвитку та впровадження новітніх ІТ-технологій;
– виявити проблеми управління та ефективності бізнесу підприємств в ІТ-сфері, та чинники,
що до них призвели;
– запропонувати стратегії впровадження «хмарних» технологій та їх реалізації у перспективі.
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Виклад основного матеріалу. Хмарні технології або хмарні обчислення (Cloud computing) в
останні роки набувають все більшої популярності.
Приватна хмара – це новий підхід до роботи з ІТ
ресурсами, який передбачає виділення ІТ ресурсів з
динамічного пулу постачальника хмари за запитом
споживача і доступ до них за допомогою мережі
Інтернет або локальної мережі [5].
Хмарні технології — це технологія, яка надає
користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних
ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса [6].
Багато компаній, які мають власні центри
обробки даних стикаються з ситуацією неефективного використання потужностей, нераціональної
утилізацією потужностей, браком обчислювальних
ресурсів або юнітів зберігання, при завантаженні
всього дата центру не більше, ніж на 20%.
З іншого актуальною проблемою часто стикаються державні організації і компанії, що володіють розподіленої інфраструктурою. Вони, як правило, експлуатують різнорідний парк серверів і
несуть великі витрати на управління, експлуатацію
та оновлення обладнання. Актуальними є виникнення ризиків простоїв і поломок, викликаних відсутністю зв’язності всередині різнорідної інфраструктури.
Невеличким фірмам, установам, які не мають
змоги придбати і обслуговувати власні дата-центри
(сховища даних) або опрацювання складних обрахунків побудова приватної «хмари» дозволяє вирішити ці та багато інших інфраструктурних проблем. Приватна «хмара» покриває потреби в різних
ІТ-сервісах підрозділів або департаментів організації, організації в цілому та/або її афілійованих
підрозділів.
"Хмара" відкриває новий підхід до обчислень,
при якому ані обладнання, ані програмне забезпечення не належать підприємству. Замість цього
провайдер надає замовнику вже готовий сервіс. До
допомоги "хмар" часто вдаються молоді компаніїстартапи, які потребують великих обчислювальних
ресурсів для обслуговування користувачів, але не
можуть дозволити собі створення і експлуатацію
власного дата-центру.
Одним з перших широкодоступних хмарних
інтернет-сервісів стала електронна пошта з вебінтерфейсом. У цьому випадку всі дані зберігаються на віддалених серверах, а користувач отримує
доступ до своїх листів через браузер з будь-якого
комп'ютера або достатньо потужного мобільного
пристрою.
Національним інститутом стандартів і технологій США встановлені такі обов'язкові характеристики хмарних обчислень [7]:
– cамообслуговування на вимогу (англ. self
service on demand), споживач самостійно визначає і
змінює обчислювальні потреби, такі як серверний
час, швидкості доступу та обробки даних, обсяг
збережених даних без взаємодії з представником
постачальника послуг;
– універсальний доступ по мережі, послуги
доступні споживачам через мережу передачі даних
незалежно від термінального пристрою;
– об'єднання ресурсів (англ. resource pooling),
постачальник послуг об'єднує ресурси для обслу-

говування великої кількості споживачів в єдиний
пул для динамічного перерозподілу потужностей
між споживачами в умовах постійної зміни попиту
на потужності; при цьому споживачі контролюють
тільки основні параметри послуги (наприклад,
обсяг даних, швидкість доступу), але фактичний
розподіл ресурсів, що надаються споживачеві,
здійснює gостачальник (в деяких випадках споживачі все ж можуть керувати деякими фізичними
параметрами перерозподілу, наприклад, вказувати
бажаний центр обробки даних з міркувань географічної близькості);
– еластичність, послуги можуть бути надані,
розширені, звужені в будь-який момент часу, без
додаткових витрат на взаємодію з постачальником,
як правило, в автоматичному режимі;
– облік споживання, постачальник послуг
автоматично обчислює спожиті ресурси на певному
рівні абстракції (наприклад, обсяг збережених даних, пропускна здатність, кількість користувачів,
кількість транзакцій), і на основі цих даних оцінює
обсяг наданих споживачам послуг.
З точки зору постачальника, завдяки об'єднанню ресурсів та непостійному характеру споживання
з боку споживачів, хмарні обчислення дозволяють
економити на масштабах, використовуючи менші
апаратні ресурси, ніж при виділенні апаратних
потужностей для кожного споживача, а за рахунок
автоматизації процедур модифікації виділення ресурсів істотно знижуються витрати на абонентське
обслуговування.
З точки зору споживача, ці характеристики дозволяють отримати послуги з високим рівнем доступності (англ. high availability) і низькими ризиками
непрацездатності, забезпечити швидке масштабування обчислювальної системи завдяки еластичності без
необхідності створення, обслуговування і модернізації власної апаратної інфраструктури.
Зручність і універсальність доступу забезпечується широкою доступністю послуг і підтримкою
різного класу термінальних пристроїв (персональних комп'ютерів, мобільних телефонів, інтернетпланшетів).
Виділяють наступні моделі надання послуг за
допомогою хмари:
– Програмне забезпечення як послуга (SaaS).
Оплачується використання програми на сервері, а
не її купівля. Прикладами програмного забезпечення як послуги, що працює на основі обчислювальної хмари, є сервіси Gmail та Google docs.
– Платформа як послуга (PaaS) - дає доступ
до інтегрованої платформи для розробки, тестування та підтримки різноманітних проектів. Наприклад, Google Apps надає застосунки для бізнесу
в режимі онлайн, доступ до яких відбувається за
допомогою Інтернет-браузера, тоді як ПЗ і дані
зберігаються на серверах Google.
– Інфраструктура як послуга (IaaS) – представлення комп’ютерної інфраструктури у вигляді
віртуалізації, що включає в себе операційні системи
та системне програмне забезпечення, а також апаратну частину сервера. Цей тип розрахований спеціально на фірми, установи, яким необхідно мати
інфраструктуру власної компанії і для цього вони
можуть оплачувати дану послугу. Найбільшими
гравцями на ринку інфраструктури, як послуги є
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Amazon, Microsoft, VMWare, Rackspace та Red Hat.
Хоча деякі з них пропонують більше ніж просто
інфраструктуру, їх об’єднує мета - продавати базові
обчислювальні ресурси.
– Віртуальне робоче місце (Desktop as a Service (DaaS)) — користувач має змогу власноруч
налаштовувати своє робоче місце і тим самим створити собі комплекс програмного забезпечення
необхідного йому для роботи.
Загальною характеристикою компаній, що будують свої продукти на основі хмар, є впевненість
у тому, що мережа інтернет в змозі задовольнити
потреби користувачів в обробці даних.
Обчислювальна хмара може бути розгорнута як:
приватна, публічна, громадська або гібридна [8, 9,10].
Приватна хмара (англ. private cloud) - це хмарна
інфраструктура, яка призначена для використання
виключно однією організацією, що включає декілька користувачів (наприклад, підрозділів). Приватна хмара може перебувати у власності, керуванні та експлуатації як самої організації, так і
третьої сторони (чи деякої їх комбінація). Така
хмара може фізично знаходитись як в, так і поза
юрисдикцією власника.
Публічна хмара (англ. public cloud) - це хмарна
інфраструктура, яка призначена для вільного використання широким загалом. Публічна хмара може
перебувати у власності, керуванні та експлуатації
комерційних, академічних (освітніх та наукових)
або державних організацій (чи будь-якої їх комбінації). Публічна хмара перебуває в юрисдикції
постачальника хмарних послуг.
Громадська хмара (англ. community cloud) - це
хмарна інфраструктура, яка призначена для використання конкретною спільнотою споживачів із
організацій, що мають спільні цілі (наприклад,
місію, вимоги щодо безпеки, політику та відповідність різноманітним вимогам). Громадська хмара
може перебувати у спільній власності, керуванні та
експлуатації однієї чи більше організацій зі спільноти або третьої сторони (чи деякої їх комбінації).
Така хмара може фізично знаходитись як в, так і
поза юрисдикцією власника.
Гібридна хмара (англ. hybrid cloud) - це хмарна
інфраструктура, що складається з двох або більше
різних хмарних інфраструктур (приватних, громадських або публічних), які залишаються унікальними
сутностями, але з’єднанні між собою стандартизованими або приватними технологіями, що уможливлюють переносимість даних та прикладних програм
(наприклад, використання ресурсів публічної хмари
для балансування навантаження між хмарами).
За оцінками експертів [7], використання хмарних технологій в багатьох випадках дозволяє скоротити витрати в два-три рази в порівнянні з утриманням власної розвиненої IT-структури.
Загалом, ця технологія має як переваги, так і
недоліки. Вона доволі економічна і доцільна для
організацій, корпорацій, фірм тощо. Вона не потребує значних ресурсів пристрою (КПК, планшет,
смартфон, нетбук або комп’ютер), але вона вимоглива щодо доступу до Інтернету [6].
Серед переваг використання технології «хмарних обчислень» можна виділити такі, як зниження
витрат на ІТ, обслуговування та ліцензування програмного забезпечення; підвищення безпеки збері-

гання даних; гарантія доступності ІТ-ресурсів в періоди пікових навантажень; підвищення рівня утилізації центру обробки даних; централізоване зберігання інформації; зниження витрат на обслуговування; підвищення якості послуг, ІТ послуг; підвищення динамічності роботи організації; скорочення тимчасових витрат на впровадження.
Попри переваги існують і загрози використанні
даних технологій. Хмарні обчислення створюють
умови для кіберзлочинів. Narus Inc. опублікувала
Топ-10 основних напрямків кіберзагроз на 2011 рік
[11], попереджаючи, зокрема, про те, що популярність розподіленої (чи “хмарної”) обробки даних
привела до появи безлічі нових шляхів для кіберзлочинів. Так, до десятки найбільших кіберзагроз
на 2011 рік увійшли: атаки через USB-пристрої; великі і спрямовані атаки ботнетів; атаки типу “відмова в обслуговуванні” (DDoS); збільшення кількості атак у соціальних мережах; «викрадення кликів» і міжсайтовий скриптінг; фішинг-атаки; онлайн-шахрайство і відмивання грошей; проблеми з
cloud computing; витік даних і внутрішні загрози;
атаки мобільних пристроїв і бездротових мереж.
Висновки. Отже, з викладеного вище можна
зробити висновки про те, що провайдери хмарних
рішень дозволяють орендувати через інтернет
обчислювальні потужності та дисковий простір.
Переваги такого підходу — доступність (користувач платить лише за ті ресурси, які йому потрібні) і можливість гнучкого масштабування.
Клієнти позбавляються від необхідності створювати і підтримувати власну обчислювальну інфраструктуру. При використанні хмарних обчислень,
витрати споживача зміщуються в бік операційних таким чином класифікуються витрати на оплату
послуг хмарних провайдерів.
Проаналізувавши основні тенденції розвитку
технологій «хмарних обчислень», можна зробити
висновок, що при використанні даної технології,
споживачі інформаційних технологій можуть істотно знизити капітальні витрати - на побудову центрів обробки даних, закупівлю серверного та мережевого обладнання, апаратних і програмних рішень
щодо забезпечення безперервності і працездатності
- так як ці витрати поглинаються провайдером
хмарних послуг. Крім того, тривалий час побудови
та введення в експлуатацію великих об'єктів інфраструктури інформаційних технологій та висока їх
початкова вартість обмежують можливість гнучко
реагувати на потреби ринку, тоді як хмарні технології забезпечують можливість практично миттєво
реагувати на збільшення попиту на обчислювальні
потужності.
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Федик О. В.
РОЛЬ СИСТЕМИ ПОСЛУГ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТИХ
ПІДСОБНИХ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ
Встановлено основні причини, спонукаючі власників особистих підсобних господарств користуватися
послугами обслуговуючих підприємств, уточнено класифікацію та досліджено вплив на забезпечення
діяльності особистих підсобних господарств системи сервісних, постачальницько-збутових, фінансовокредитних, інформаційно-консультативних та соціально-побутових послуг.
Ключові слова: особисті підсобні господарства, послуги, класифікація послуг, система послуг.

Fedyk O.
ROLE OF SERVICES IN SUPPORT OF POPULATION INDIVIDUAL FARMS
The basic reason inducing owners of private farms use services catering to businesses clarified classification
and influence to support the activities of private households of service, supply and marketing, finance and credit,
information and advisory and welfare services.
Keywords: private land owners, services, service classification, system services.
Вступ. Важливою складовою національною
економіки України є агропромисловий комплекс,
головним завданням якого є забезпечення продовольчої безпеки держави, під якою в широкому
сенсі розуміють доступність продовольства для
основної частини населення держави. Разом з тим,
кризові явища в економіці держави останніми
роками поряд з інколи недолугим реформуванням
сільського господарства привели до зменшення
обсягів виробництва у всіх галузях АПК, скорочення чисельності робочих місць і збільшення
безробіття серед сільського населення. Поповнення
продовольчих ресурсів за рахунок імпорту ще
більше загострює вказані проблеми, дестабілізуючи
розвиток АПК. У цих умовах все більше уваги
надається розвитку особистих підсобних господарств громадян, які, з одного боку, займають все
більшу частку у забезпеченні населення сільськогосподарською продукцією та виступають додатковим джерелом поповнення бюджету сільських
мешканців, а з другого - стають важливим джере-

лом поповнення товарних ресурсів держави. Виконання цієї функції значною мірою пов’язано з
підвищенням товарності продукції особистих підсобних господарств населення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок в дослідження розвитку особистих
підсобних господарств зробили такі вітчизняні вчені економісти-аграрники, як П. Т. Саблук, В. К. Горкавий, П. М. Макаренко, О. М. Онищенко, Л. О. Шепотько, В. В. Юрчишин. Однак в їх працях питання
впливу системи послуг на товарність ОПГ розглядаються, на нашу думку, недостатньо глибоко.
Більш детально проблеми розвитку інфраструктури
АПК розглядаються у працях таких вітчизняних та
зарубіжних вчених як М. А. Бєлов, В. Ф. Стукач,
Л. Г. Чернюк, М. Й. Хорунжий, М. Н. Якубенко та
ін. Проте питання впливу системи послуг на товарність особистих підсобних господарств залишаються недостатньо дослідженими.
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Постановка завдання. Метою статті є уточнення класифікації послуг, які забезпечують діяльність особистих підсобних громадян, та вивчення їх
впливу на підвищення товарності продукції особистих підсобних господарств.

результати якої відображаються у корисному
ефекті, особливій споживній вартості" [2].
- "послуга" як продукт (результат) діяльності
сервісного підприємства, тобто "…діяльність підприємств (організацій) і окремих осіб, спрямована
на задоволення певних потреб індивідів, колективів
і суспільства " [3].
Особливістю послуг є те, що процес їх виробництва збігається з реалізацією і споживанням, що
унеможливлює накопичення, трансформування та
зберігання послуг. Окрім того, послуги - це блага,
що надаються не у вигляді речей, а у формі діяльності і саме надання послуг створює бажаний
результат. У такому трактуванні значення поняття
"послуга" близько поняттю "обслуговування".
Враховуючи значну різноманітність послуг, які
забезпечують діяльність особистих підсобних господарств, виникає необхідність їх класифікації за
різними ознаками. Така необхідність диктується, як
правильно зазначає О. Б. Моргулець, "…потребою
як поглиблення теоретичних знань, так і самою
господарською практикою" [1, с. 17]. Зокрема, з
практичної точки зору, наявність детальної кваліфікації послуг дозволяє вирішити такі важливі завдання як детальне вивчення внутрішньогрупової
структури попиту на послуги, прогнозування розвитку обсягу попиту на перспективу, стимулювання розвитку виробництва певних видів послуг з
урахуванням зміни соціально-економічних умов,
впровадження стандартизації та сертифікації послуг тощо.
Узагальнення даних наукових досліджень а
також результатів проведеного анкетування дозволило запропонувати власну класифікацію послуг,
забезпечуючи діяльність особистих підсобних
господарств громадян (табл. 1).
Проведене у 2012 році анкетне опитування
власників 150 особистих підсобних господарств у 6
районах Львівщини (що задовольняє вимогам
безповторної вибірки) показало, що найбільшу потребу вони відчувають у постачальницько-збутових
(51,1% опитаних), сервісних (23,9%), фінансовокредитних (13,6%) послугах (рис. 1).
Саме через нерозвиненість системи збутових
послуг значна частина сільськогосподарської продукції, особливо невеликих за розмірами та віддалених від крупних населених пунктів підсобних
господарств населення, не знаходить своїх ринків
збуту.
Така ситуація склалася через повну Ізольдованість дрібних підприємців від організованого
ринку і системи кооперації, а закупівельно-збутові
кооперативи не знайшли ще належного розвитку.
Як зазначає Спілка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів ".. в Україні на сьогоднішній
день склалася негативна традиція, коли споживач
не отримує третю частину зібраного врожаю.
Відбувається це, як правило, через неправильне
транспортування, відсутність належних умов зберігання, проблем з упаковкою та доставкою продукції, з відсутністю спеціалізованих кооперативних сховищ, пристосованих для зберігання великої
кількості продукції, проблеми з реалізацією" [4].

Виклад основного матеріалу. За метою ведення (місією) особисті підсобні господарства можуть
бути умовно поділені на споживчі, споживчо-товарні та товарні.
Метою діяльності споживчих ОПГ є виробництво сільськогосподарської продукції для задоволення власних потреб і потреб членів своєї сім'ї у
продуктах харчування, що значно економить грошові доходи на їх придбання. Частина продукції
може направлятися для забезпечення продуктами
харчування своїх дітей та близьких родичів, що
проживають у містах і не мають своїх дачних ділянок. Вони, ж у свою чергу, надають посильну допомогу у веденні господарства, наприклад, у формі
трудової допомоги у "пікові" періоди проведення
робіт. Обсяги виробництва продукції у цих господарствах обмежуються власними потребами та ресурсами, оскільки немає сенсу виробляти надлишки
продукції. Якщо ж надлишки і реалізуються на ринку, то їх частка мізерна.
За формою організації виробництва господарства цього типу, на нашу думку, можна віднести
до автономних (незалежних) від впливу інших
суб’єктів господарювання на селі, оскільки в процесі виробництва залучаються тільки власні робоча
сила та інші ресурси.
Товарно-споживчі ОПГ передбачають, поряд із
задоволенням власних потреб, реалізацію частини
виробленої продукції на ринку, що дозволяє не
тільки економити кошти на їх придбання, а й виступає додатковим джерелом поповнення грошових
доходів сільського населення.
Товарні ж ОПГ мають на меті реалізацію виробленої продукції, яка, інколи, виступає єдиним
джерелом надходження грошових доходів власників господарств. Для реалізації продукції господарство вступає у товарно-грошові відносини з
іншими учасниками ринку, тобто в цьому випадку
виробництво носить крім натурального, ще й товарний характер. Такі господарства, зазвичай, ведуться тими сільськими сім'ями, члени яких залишилися без роботи і не мають стабільного і достатнього грошового доходу. Продукція саме цих
ОПГ виробляється для задоволення потреб ринку,
формування товарних ресурсів держави.
Товарно-споживчі та товарні ОПГ господарства
поряд з особистою працею сільської родини (як
правило, в порядку вторинної зайнятості) через
зростання обсягів виробництва та інші причини
(відсутність власної техніки, необхідність придбання насіння, молодняку тощо) вимушені в
процесі виробництва і реалізації продукції користуватися послугами суб’єктів, які надають відповідні послуги.
Існує значна кількість трактувань поняття "послуги". Разом з тим, як правильно зазначає О. Б. Моргулець [1, с. 17], всі вони зводяться до двох підходів, які взаємно доповнюють одне одного:
- "послуга" як дія, що приносить користь, допомогу іншому, тобто "…трудова доцільна діяльність,
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Висновки. Таким чином, підвищення ефективності розвитку господарств, залучення їх продукції до товарних ресурсів держави вимагає паралельного розвитку відповідної системи послуг, покликаних забезпечити ефективну організацію виробництва сільськогосподарської продукції у всіх

категоріях господарств, прозору та стабільну взаємодію всіх учасників ринку, вільне просування
продукції від виробників до кінцевих споживачів.

Таблиця 1
Класифікація послуг, забезпечуючих діяльність особистих підсобних господарств громадян*

Соціально-побутові

Інформаційно-консультаційні

Фінансово-кредитні і страхові

Постачальницько-збутові

Виробничі

Групи послуг

Види послуг

Зміст послуг
- оранка, дискування, боронування земельних ділянок;
Агротехнічні
- заготівля та перевезення сіна;
- збір урожаю зернових, картоплі;
- вивезення та внесення органічних і мінеральних добрив,
Агрохімічні
- підживлення озимих та посів ярих зернових культур;
- боротьба зі шкідниками й хворобами.
- надання зооветеринарної допомоги;
Зооветеринарні
- штучне запліднення корів та ведення племінної справи.
- ремонт сільськогосподарської техніки і інвентарю;
Технічні
- постачання запасними частинами.
- організація перевезення вантажів;
Транспортні
- вивезення сміття.
постачання:
- сортового насіння; посадкового матеріалу та саджанців;
Матеріально- мінеральних добрив, отрутохімікатів та гербіцидів;
технічне
- концентрованих кормів та біологічних домішок до кормів;
постачання
- молодняку племінної худоби й птиці;
- господарського інвентарю та іншого реманенту.
- передпродажна підготовка сільськогосподарської продукції;
- первинна переробка сільськогосподарської продукції;
Організація збуту
- реалізація картоплі, овочів, фруктів;
- збір та реалізація молока.
- надання коротко-, середньо- і довгострокових кредитів;
- надання кредитів з субсидією;
Кредитування
- консультаційне обслуговування населення щодо отримання кредитів
та субсидій.
страхування: - урожаю сільськогосподарських культур;
- урожаю багаторічних насаджень;
Страхування
- сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції.
- рейтинг - короткостроковий лізинг (від 1 дня до 1 року, без права
наступного придбання лізингоодержувачем об'єкта лізингу);
Лізинг
- хайринг - надання об'єкта лізингу на строк понад 1 рік без права
викупу лізингоодержувачем об'єкта лізингу.
- формування системи інформаційного забезпечення про сорти сільськогосподарських культур, породи тварин, технології виробництва, збеІнформаційні
рігання та переробку сільськогосподарської продукції;
- підтримка інноваційного розвитку сільського господарства.
- проведення маркетингових досліджень,
- допомога в розробленні маркетингової стратегії;
Маркетингові
- формування системи інформаційного забезпечення про ціни, попит і
пропозиції на місцевих, регіональних, ринках продовольства і ресурсів;
- консультування з питань комерційної діяльності та управління.
надання консультацій з питань організації сільськогосподарсьКонсультаційні
кого виробництва
- організація продажу товарів сільського попиту;
Торговельні
- приймання і виконання замовлень на товари складного асортименту.
Ресторанне
- - організація громадського харчування;
обслуговування обслуговування масових заходів (весіль, днів народження тощо).
- пошиття і ремонт взуття, одягу тощо;
Побутові
- ремонт побутової техніки.
- Профілактика захворювань;
Медичні
- надання медичної допомоги;
- санаторно-курортне лікування.
- надання певних знань, навичок і вмінь для їх подальшого викоОсвітні
ристання в професійній діяльності;
- дошкільне виховання.

*Джерело: запропоновано автором
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4,5%
6,8%
23,9%

13,6%

51,1%

Виробничі (сервісні) послуги
Фінансово-кредитні і страхові послуги
Соціально-побутові послуги

Постачальницько-збутові послуги
Інформаційно-консультаційні послуги

Рис. 1. Структура попиту особистих підсобних господарств населення Львівщини на обслуговуючі
послуги*
*Джерело: Власне дослідження
3. Економічна енциклопедія [Електронний
ресурс]: Режим доступу: http://enbv.narod.ru/text/
Econom/encyclo/index.html
4. Треть украинских овощей не доходит до
потребителя [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://gipoteza.net/news/7573-treti-ukrainskihovoshei-ne-dohodit-do-potrebitelya
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СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ
ТА ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УДК 339.13
Гросул В. А.
МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ПРОПОЗИЦІЇ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ
ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Визначено тенденції, притаманні формування пропозиції на ринку плодів та овочів за сучасних
умов розвитку, встановлено особливості формування цін на плодоовочеву продукцію під впливом зміни
пропозиції.
Ключові слова: ринок плодоовочевої продукції, пропозиція, ціна.

Grosul V.
A MECHANISM OF INFLUENCE OF SUGGESTION IS ON PRICING AT THE MARKET
OF FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS
Tendencies are certain, inherent forming of suggestion at the market of garden-stuffs and green-stuffs at
the modern terms of development, the features of forming of prices are set on plodovo-ovochevu products under
act of change of suggestion.
Keywords: market of fruit and vegetable products, suggestion, price.
Вступ. Одним з найактуальніших питань продовольчої безпеки країни є забезпечення населення
високоякісними продуктами харчування власного
виробництва. З цієї точки зору, важливим соціально-економічним завданням є створення в Україні
необхідних умов для стабільного функціонування
продовольчого ринку та безперебійного задоволення потреб населення в продуктах харчування
повсякденного попиту.
Однією з найважливіших проблем сучасного
функціонування продовольчого ринку України є
його стабілізація. В умовах рівноваги на продовольчому ринку найважливішим показником зростання стабільності є стабілізація цін на продукцію
сільського господарства й тенденцій щодо їх зниження. В умовах нестабільного ринку зниження
врожаю та обсягу пропозиції продукції за нееластичного попиту призводить до значного зростання
цін, за збільшення врожаю та обсягу пропозиції –
до їх спаду. У комплексі заходів, спрямованих на
формування ринку сільськогосподарської продукції
та продовольства, значна роль належить дослідженню впливу пропозиції на формування цін на
продовольчому ринку.

кардо, К. Маркс, А. Маршал, Дж. Кейнс, Ф. Котлер,
К. Макконнелл, С. Мочерний та ін. [2; 4–8]. Особливостям ринку продовольства присвячені праці
П. Саблука, Л. Мельника, Г. Мостового. Проблема
ціноутворення на продовольчу продукцію досить
широко розглядалася у публікаціях вітчизняних
наукових видань. Окремо слід відзначити роботи
М. Дем'яненка, П. Саблука, О. Шпичака та ін. Вони
характеризуються як широким колом проблем, що
досліджуються, так і глибиною наукового аналізу.
Разом з тим, окремі проблеми ціноутворення на
продовольчі товари ще й досі недостатньо представлені у результатах досліджень.
Постановка завдання Метою статті є дослідження джерел формування пропозиції на ринку
плодів та овочів за сучасних умов розвитку, визначення особливостей формування цін на плодоовочеву продукцію під впливом зміни пропозиції.
Виклад основного матеріалу. В ринковому
середовищі збалансованість ринку визначається
дією законів попиту і пропозиції. Перший відображає зв’язок між цінами і кількістю продукції, яку
куплять за будь-якою ціною, а другий свідчить, що
продавці прагнуть більше товарів продати за
високими цінами і менше – за низькими (при цьому
роль держави обмежується опосередкованим впливом на досягнення врівноважених макроекономічних пропозицій шляхом забезпечення правової бази

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виникнення та розвиток ринку пов'язані з тривалим
історичним процесом, що й зумовлює різноманітне
трактування цього поняття й особливу увагу
відомих учених, таких як Ф. Кене, А. Сміт, Д. Рі112

та економічних умов для виробничо-збутової діяльності) Пропозиція, привносячи елементи регулювання в ринковий механізм, покликана погоджувати виробництво і споживання, та повинна бути
спрямована, насамперед, на виробництво продуктів, які продаються, а не на продаж того, що виробляється.
Сучасний стан формування пропозиції плодоовочевої продукції в Україні безпосередньо залежить від пропозиції сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.
В Україні за останні роки роль сільського господарства як важливої ланки агропродовольчої
системи зростає. В цій галузі зосереджена майже
третина основних виробничих фондів, працює четверта частина населення, зайнятого в національному господарстві, виробляється понад 20% валового суспільного продукту та третина національного доходу [6]. У 2011 р. загальний обсяг виробництва валової продукції сільського господарства
склав 233,7 млрд. грн. (119,9% проти 2010 р.) [9].
У ринкових умовах господарювання сільськогосподарські товаровиробники переорієнтувалися
на виробництво продукції рослинництва, як більш
рентабельної, що вплинуло на зміну співвідношення питомої ваги продукції рослинництва й тваринництва в загальному обсязі валової продукції
сільського господарства.
Саме досягнення значних приростів продукції у
галузі рослинництва у 2011 р. обумовило загальну
позитивну тенденцію зростання обсягів виробництва у
сільському господарстві. У 2011 р. валове виробництво
рослинницької продукції склало 162,4 млрд. грн., або
69,5% від загального обсягу продукції сільського
господарства. Порівняно з 2010 р. виробництво
продукції рослинництва збільшилося на 30,4%.
У господарствах усіх категорій виробництво
картоплі (24,2 млн. т) збільшилось проти 2010 р. на
29,6%, овочів (9,8 млн. т) – на 21,0%, що зумовлено, передусім, підвищенням урожайності цих
культур відповідно на 26,8% та на 12,3%. Обсяги
виробництва плодоягідної продукції зросли на
8,3%, винограду – на 27,9%. Отримані у 2011 р.
обсяги виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції зумовили найвищі за роки
незалежності рівні виробництва на одну особу
цукрових буряків (410 кг), картоплі (531 кг), овочів
(215 кг).
У контексті нашого дослідження слід звернути
увагу і на ціни на сільськогосподарську продукцію,
що склалися останніми роками на цьому ринку.
Середні ціни продажу плодоовочевої продукції у
2011 р. порівняно з 2008 р. зросли (на картоплю –
на 76%, на овочі – на 3,8%, на плоди та ягоди – на
47,3%.) Найбільшими темпами зростали ціни на
картоплю, плоди та ягоди, що негативно впливає на
споживання цих видів продукції, особливо соціально незахищеними верствами населення.
Співвідношення цін на реалізовану сільськогосподарську продукцію та промислову продукцію,
що споживалася в аграрному секторі, протягом
дев'яти місяців 2011 р. спостерігалося перевищення
(від 1,5% до 6,5%) індексів цін реалізації продукції

сільського господарства над індексами цін спожитої промислової продукції [9]. Починаючи з січняжовтня і до кінця року, зокрема, через різке зниження цін на основні види продукції рослинництва,
склалося перевищення індексів цін на матеріальнотехнічні ресурси промислового походження над
ціновими індексами реалізації продукції сільського
господарства. У цілому за рік індекси становили,
відповідно, 118,6% та 113,6%.
Стан формування пропозиції продовольчих
товарів в Україні обумовлюється й динамікою
розвитку харчової промисловості. За підсумками
2011 р. обсяги виробленої продукції у галузі виробництва харчових продуктів та напоїв залишились
на рівні попереднього року. Разом із тим, починаючи з 2008 р. спостерігається негативна тенденція скорочення обсягів виробництва харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 2,1%,
6% та 0,6% у 2008 р., у 2009 р. та 2011 р. відповідно). Отримано приріст продукції у м'ясній
промисловості (5,2%), переробленні та консервуванні овочів та фруктів (10,4%), виробництві цукру
(41,1%), олії та жирів (4,5%). Зменшення випуску
продукції спостерігалося у виробництві напоїв (на
9,2%), борошномельно-круп'яній, кондитерській та
молочній промисловості (відповідно на 2,7%, 3,5%
та 6,7%).
Вагомим чинником формування пропозиції
продовольчих товарів в сучасних умовах є імпорт
продовольчих товарів та сировини для їх виробництва. У 2011 р. імпортовано сільськогосподарської продукції і продовольства на 6,3 млрд. дол.
США (на 0,6 млрд. дол. США більше, ніж у попередньому році). У вартісній структурі імпорту
країни частка даної продукції склала 7,7% (у 2010 р. –
9,5%).
У загальній вартості експортованої сільськогосподарської продукції та продовольства частка
готових харчових продуктів складала 23%. У 2011 р.
експорт готових харчових продуктів з України у
вартісному вимірі збільшився у порівнянні з попереднім роком на 14,3% і склав 2939 млн. дол.
США. На готові харчові продукти припадає 47,7%
від загального обсягу імпорту продукції сільського
господарства і харчової промисловості. Імпорт
готових харчових продуктів збільшився на 20,8% і
склав 3026,5 млн. дол. США.
Разом із тим, слід зазначити, що вітчизняна
промисловість має всі потенційні можливості задовольняти внутрішній попит на продовольчому
ринку. Висновок щодо потенційної можливості задоволення внутрішнього попиту на певні продукти
харчування за рахунок внутрішньої пропозиції підтверджується і оприлюдненими даними Держкомстату щодо рівня самозабезпеченості основними
видами продовольства [3].
До позитивних тенденцій 2011 року можна віднести зниження відсотку імпортозалежності плодово-ягідної продукції при одночасному збільшенні
ємності ринку (що є ознакою зростання середньодушового споживання населенням цих видів продовольства).
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Усвідомлення явищ та тенденцій, притаманних
формуванню пропозиції плодоовочевих товарів в
Україні, є підставою для розробки системи адекватних
заходів регулюючого та стимулюючого характеру на
рівні державних та місцевих органів влади.
Практика неодноразово підтверджувала, що
вибух пропозицій чи ажіотаж попиту неодмінно
дестабілізують обсяги продажу та ціни на продукцію. Внаслідок цього лихоманить ринок у цілому і за всіма напрямами, від втрат потерпають і
виробники, і споживачі. Причина такої дестабілізації ринку полягає у відсутності ефективного
регуляторного впливу держави на динаміку обсягів
продажу і цін на продукцію. Значною мірою це
зумовлено відсутністю повної, оперативної та достовірної інформації про кон’юнктуру попиту та
пропозиції продукції, коливаннями обсягів продажу, структурними співвідношеннями виробництва
та споживання продукції, коливаннями цін. Внаслідок цього, заслуговує на увагу дослідження цінового фактора при збалансуванні попиту і пропозиції на ринку продовольчих товарів.
Ціноутворення на продукти харчування – одне
з найактуальніших і найболючіших питань сьогодення, адже торкається кожного громадянина держави. При розрахунку індексу споживчих цін продукти харчування та безалкогольні напої складають
у ваговій структурі 53,1%, що свідчить про значну
питому вагу, а отже, дана проблема потребує
детального аналізу.
В Україні індекс споживчих цін у 2011 р. становив
108%, у 2010 р. – 109,4%. При цьому наша країна займає
одне з перших місць за індексом інфляції як серед країн
СНД, так і серед окремих країн світу.
У 2011 р. відбулось підвищення цін на окремі
основні споживчі товари. Протягом року продукти
харчування подорожчали на 6,4%, зокрема, молоко –
на 3,4%, риба та продукти з риби – на 6,5%, олія – на
6,8%, м'ясо та м'ясопродукти - на 6%, фрукти – на
6,8%. Разом з цим, подешевшали овочі – на 7,1%.
Особливістю формування цін на продукцію
сільського господарства (та в кінцевому рахунку,
на роздрібну ціну продуктів харчування) є залежність кон’юнктури ринку від дії низки чинників.
Ціни на сільськогосподарську продукцію в
значному ступені залежить від цін на продукцію
промисловості, що споживається в сільському
господарстві. Зростаючі ціни на споживані сільським господарством ресурси призводять до технічної і технологічної відсталості, зменшення економічного інтересу до розвитку галузі, тому спричиняють зростання собівартості продукції.
Аналіз цінової кон'юнктури аграрного ринку
свідчить, що переробні підприємства на протязі
останніх років залишались одним з найбільш привабливих каналів збуту сільськогосподарської продукції для аграрних товаровиробників (поряд з
комерційними структурами). Дослідження показали, що ціни на продукцію, у випадку реалізації її
переробним підприємствам, в середньому були на
7-15% вище, ніж за іншими каналами збуту. При
цьому, навіть такі позитивні тенденції не забезпечували аграрним формуванням одержання дос-

татньої кількості прибутку для забезпечення розширеного відтворення аграрного виробництва і
змушували їх відмовлятись від ведення таких стратегічних товарних галузей, як буряківництво, молочне і м'ясне скотарство, свинарство.
Сільськогосподарські товаровиробники в переважній більшості не займаються заготівлею і переробкою сільськогосподарської продукції, а реалізують її суб’єктам господарювання третьої сфери
АПК, або ж посередникам. Через свою відносну не
чисельність, переробні підприємства володіють сильною ринковою владою, диктуючи сільськогосподарським товаровиробникам умови збуту і реалізації продукції, перш за все, встановлюють ціни на
неї. З іншого боку, більш ніж 70% аграрної продукції потрапляє до комерційних посередників, які
контролюють експортні, оптові та дрібнооптові товаропотоки та основні доходи від реалізації. Внаслідок непрозорості збуту продукції цим каналом
виникає найбільше цінових проблем галузі. Відомо,
що в структурі вартості валової продукції, яку
сплачує кінцевий споживач, частка виробника
(фермера) становить до 20%, близько 40% припадає
на галузь переробки та харчової промисловості, решта зосереджується у підприємницьких структур, які
зайняті реалізацією продуктів харчування [9].
Цінові коливання на ринку сільськогосподарської продукції в певній мірі зумовлені сезонністю
виробництва аграрної продукції. Наприклад, найнижчі ціни на овочі, картоплю припадають на
період збирання врожаю (липень-жовтень), тобто в
цей період спостерігається збільшення пропозиції,
найвищі ціни складаються з січня по червень, тому
що в цей період додаються ще витрати на зберігання.
Ціни на продовольчі товари (особливо на продукти переробки зернових, картоплю, овочі) залежать від сприятливих погодно-кліматичних умов,
які є передумовою врожайності. Якщо рік був врожайним – на ці продукти ціни нижчі – це пояснюється великою пропозицією; і, навпаки, якщо рік
видався маловрожайним – ціни підвищуються
(зменшення пропозиції).
Зростання цін реалізації сільгосппідприємств
певним чином вплинуло на динаміку цін виробників харчових продуктів і напоїв, які за 2011 р.
збільшилися на 9,4%. Зазначимо, що підвищення
цін виробників харчових продуктів мало першочерговий вплив на загальне подорожчання продуктів
харчування. Це безпосередньо позначилося на зростанні споживчих цін, зважаючи на те, що питома
вага українських виробників у роздрібному товарообороті продовольчих товарів складає близько 90%.
Особливості ціноутворення на продукцію харчової промисловості зумовлені, перш за все, соціальним характером продукції галузі, масштабом
державного контролю та регулювання, залежністю
цін на продукцію від пропозиції та цін на сировину
і матеріали, інтенсивністю конкуренції на міжнародному та національному ринках.
Враховуючи, що підприємства харчової промисловості є сировинними та матеріаломісткими, і
кінцева ціна на виріб залежить від ціни сировини і
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матеріалів, особливістю ціноутворення є залежність підприємств харчової промисловості від постачальника сировини, яким найчастіше виступають
підприємства агропромислового комплексу. Загалом на підприємствах харчової промисловості
вартість сировини становить 80-90% ціни виробу. У
зв'язку з цим, кінцева ціна на виріб залежить від
ціни сировини і матеріалів, які виробляє агропромисловий комплекс.
Слід звернути увагу на залежність цін підприємств харчової промисловості від витрат на паливо та енергоносії, витрат на упаковку, сезонності
виробництва продуктів харчування, світових котирувань цін. Так, зростання вартості енергоносіїв в
значному ступені впливає на формування цін під
час виробництва хліба, кондитерських та ковбасних
виробів, твердого сиру, соків та пива. Підвищення
цін на паливо спричиняє зростання цін на макаронні вироби, крупи, рибні продукти, цукор, горілку, плодоовочеві консерви, кондитерські вироби,
приправи, харчові добавки. Зростання вартості
упаковки істотно збільшує ціну на соки, соуси, консерви, пиво, алкоголь, безалкогольні напої, соняшникову олію. Сезонність виробництва і споживання
спричиняє коливання цін на молочні вироби,
морозиво, цукор, соняшникову олію, плодоовочеві
консерви, пиво, безалкогольні напої, алкоголь.

відповідно, зростання цін виробників; підвищення
цін на паливо та енергоносії). Дія цих чинників
була підсилена підвищенням соціальних гарантій,
яке, з одного боку, мало вплив на інфляцію попиту,
з іншого – підсилювало інфляцію пропозиції,
оскільки підвищення мінімальної заробітної плати
зумовило зростання собівартості виробництва і, як
наслідок, і споживчих цін.
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Висновки. Підводячи підсумки проведеного
дослідження, відзначимо, що динаміка споживчих
цін на продовольчому ринку сформувалася під
сукупним впливом факторів, які сприяли підвищенню цін з боку пропозиції, а саме: зовнішніх
чинників (зростання світових цін на продовольство,
нафту та нафтопродукти тощо) та внутрішніх (відсутність продовольчої політики уряду; зменшення
виробництва сільськогосподарської продукції та,
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Вступ. Торговельна сфера сьогодні – одна з
тих, що найбільш динамічно розвиваються в економіці України. За перші 11 років поточного століття
темпи росту роздрібного товарообороту суттєво випереджали (майже у 2 раз) темпи зростання валового внутрішнього продукту. За 2000-2011 роки
ВВП зріс у 7,74 рази, роздрібний товарооборот в
цілому у 14,4 рази. При цьому обсяг роздрібних
продажів збільшується швидше, ніж доходи населення, які підвищилися у 9,94 рази. Торговельна
галузь України стала однією з основних бюджетоутворюючих систем, її частка у внутрішньому валовому продукті країни становила у 2011 році 15,4%.
У роздрібній торгівлі діють понад 60 тис. господарських одиниць, а в цілому у галузі працюють
близько 3 млн. осіб, що складає 14,8% від загального числа зайнятих в економіці країни. При цьому
основна частка зайнятих у торгівлі працівників

2) об’єднання об’єктів торгівлі у торговельні
мережі різних типів та на різних умовах (концентрації та централізації капіталів, добровільної кооперації). Має обмеження за рівнем керованості та
контролю.
Постановка завдання, мета статті. Стаття присвячена дослідженню сучасного стану та тенденцій
розвитку роздрібної торгівлі України і відповідних їм
змін у концентрації торговельної мережі.
Виклад основного матеріалу. Загалом роздрібний товарооборот за останні 11 років підвищився більш ніж у 14,4 рази (табл. 1), що свідчить
про зростання масштабів торговельної галузі. Хоча
в останні роки він зростав дещо повільніше, що
пояснюється: по-перше, кризовими явищами в
економіці (2009 рік); по-друге, збільшенням базових показників щодо розрахунку темпів зростання.
Таблиця 1

Динаміка обороту роздрібної торгівлі за 2000-2011 роки

Показники

2000 р. 2005 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.

Оборот роздрібної торгівлі, млрд грн
47,5
Ланцюгові темпи росту, %
100,0
у тому числі:
- товарооборот поза межами торговель18,7
ної мережі, млрд грн
- роздрібний товарооборот торговельної
26,7
мережі без рест. госп., млрд грн
Ланцюгові темпи росту, %
100,0
Частка роздрібного товарообороту торговельної мережі без рест. госп. у загальному 56,2
товарообороті, %

2011 р. до

2011 р. до

2000 р.,

2005 р.

%

%

174,4
367,2

456,0
261,5

444,3
97,4

541,5
121,9

685,7
126,6

1443,6
-

393,2
-

80,1

209,1

213,3

260,5

335,7

1795,2

419,1

90,0

238,5

222,8

271,4

338,7

1268,5

376,3

337,1

265,0

93,4

121,8

124,8

-

-

51,6

52,3

50,1

50,1

49,4

87,9

95,7

використовується саме у роздрібній торгівлі, більш
ніж 70,0% [1–3].
Роздрібна торгівля це достатньо складна галузь,
яка представлена різноманітними суб’єктами господарювання: юридичними та фізичними особами;
об’єктами, для яких торговельна діяльність є основною, та об’єктами інших видів діяльності, які реалізують свою продукцію населенню. Вона здійснюється як у магазинах, так і поза магазинами,
може бути стаціонарною та пересувною, організованою та неорганізованою. Займаючи проміжне
місце між виробництвом та споживанням роздрібна
торгівля є дуже чутливою до змін у зовнішньому
середовищі. Значна залежність від мінливих потреб
населення, необхідність максимального наближення до покупців та інші галузеві особливості впливають на можливості та розвиток процесів концентрації, які протікають у торгівлі за двома
основним напрямами:
1) зростання розміру окремих об’єктів торгівлі
(магазинів) за рахунок вкладення додаткових ресурсів у нарощування обсягів діяльності, залучення
більшої кількості покупців (саме концентрація виробництва). Цей напрям має обмеження за рівнем
поточних та капітальних витрат й розміром попиту
населення;

Найбільш високими темпами зростає товарооборот, що здійснюється поза межами торговельної
мережі, до якого включено розрахункові обсяги
продажу споживчих товарів, що реалізуються фізичними особами-підприємцям та на ринках. Він
розраховується статистичними органами на основі
даних суцільного одноразового обстеження та адміністративних даних щодо мережі роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, що належить
фізичним особам-підприємцям. Відставання у розвитку роздрібного товарообороту торговельної мережі відбивається на зменшенні його питомої ваги
у загальному обсязі обороту роздрібної торгівлі з
56,2% у 2000 році до 49,4% у 2011 році. Це явище
можна пояснити наступними обставинами: змінами
у системі оподаткування суб’єктів господарювання
(введенням єдиного податку); більшою гнучкістю
невеликих торговельних об’єктів у мінливому зовнішньому середовищі; значною часткою обороту
(по розрахунках Мінекономрозвитку до 40,0%), що
знаходиться у тіні.
Роздрібний товарооборот торговельної мережі
включає оборот підприємств (юридичних осіб) й не
є неоднорідним. У його складі виокремлюють оборот з торгівлі автомобілями, пальним та ін.; роздрібний товарооборот, який здійснюється підпри116

Таблиця 2
Основні складові роздрібного товарообороту торговельної мережі
за 2000-2011 роки
Показники

2000 р.

2005 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

2011 р. до
2000 р.,
%

2011 р. до
2005 р.,
%

У складі роздрібного товарообороту торговельної мережі:
1) торгівля автомобілями,
пальним та ін., млрд грн
Частка у роздрібному
товарообороті торговельної
мережі, %
2) роздрібний товарооборот
інших видів діяльності, млрд грн
Частка у роздрібному
товарообороті торговельної
мережі, %
3) роздрібний товарооборот
підприємств торгівлі без торгівлі
автомобілями та ін., млрд грн
Частка у роздрібному
товарообороті торговельної
мережі, %
У тому числі: товарооборот
продовольчих товарів, млрд грн
Частка у роздрібному товарообороті підприємств торгівлі
без торгівлі автомобілями та ін.,
%
Товарооборот непродовольчих
товарів, млрд грн
Частка у роздрібному товарообороті підприємств торгівлі
без торгівлі автомобілями та ін.,
%

2,2

10,5

36,8

35,8

48,6

65,9

2995,5

627,6

8,2

11,7

15,4

16,1

17,9

19,5

-

-

11,6

40,7

98,9

60,5

69,0

79,4

684,5

195,1

43,4

45,2

41,5

27,2

25,4

23,4

-

-

13,8

40,7

106,2

129,2

156,7

196,8

1426,1

483,5

48,3

43,1

43,1

56,8

56,7

57,1

-

-

7,7

3,2

58,4

72,6

90,2

110,4

1433,8

475,9

55,8

57,0

55,0

56,2

57,6

56,1

-

-

6,1

17,5

47,8

55,9

65,9

85,6

1403,3

489,1

44,2

43,0

45,0

43,8

42,4

43,9

-

-

ємствами інших видів діяльності; роздрібний товарооборот власно підприємств торгівлі споживчими
товарами (табл. 2).
Як свідчать показники таблиці, незважаючи на
кризу, високими темпами зростає торгівля автомобілями, оборот якої зріс майже у 30 разів, а його
частка у 2011 році у роздрібному товарообороті
торговельної мережі досягла 19,5%. Активний розвиток сучасних форм роздрібної торговельної
мережі як автомобілями, так й іншими товарами,
поступово витискує із споживчого ринку торгівлю,
яку здійснюють підприємства інших видів економічної діяльності (промисловості, сільського господарства, транспорту й ін.). Питома вага цієї складової роздрібного товарообороту за 11 років зменшилась з 43,4% до 23,4%. Торгівля продовольчими
та непродовольчими товарами зростає високими
темпами, які практично співпадають з загальними
показниками динаміки обороту роздрібної торгівлі.
Вона займає основне місце у товарообороті торговельної мережі (у 2011 році – 57,1%). А у складі її
обороту превалюють продовольчі товари, питома
вага яких декілька зростає у посткризовому періоді.
В цілому динаміка роздрібного товарообороту
свідчить про інтенсивний розвиток роздрібної торгівлі, яка представлена відповідною мережею різноманітних підприємств. Але показники розвитку
останньої дещо не співпадають з напрямами розвитку обороту (табл. 3).
Аналіз показників розвитку мережі роздрібної
торгівлі дозволяє визначити наступні тенденції:
- поступове зниження як кількості підприємств
(юридичних осіб), так і кількості об’єктів роздріб-

ної торгівлі за 11 років відповідно на 34,9% й
37,8%;
- у складі підприємств найбільша втрата характерна для роздрібної торгівлі, у яку не входить
торгівлі автомобілями (48,2%), у меншому ступені
зменшилась кількість підприємств інших видів
діяльності (на 26,6%). Що стосується торгівлі автомобілями, то їх кількість зросла на 12,1%;
- при негативній динаміці кількості об’єктів
роздрібної торгівлі у останньому періоді (20052011 рр.) більш інтенсивно зменшується кількість
напівстаціонарних об’єктів торгівлі (відповідно
темпи змін складають 86,7% та 45,3%), що свідчить
про зміни у структурі мережі на користь стаціонарних об’єктів;
- у складі магазинів значно скорочується частка
магазинів, що реалізують продовольчі товари. На
кінець періоду, що досліджується кількість продовольчих магазинів стала меншою ніж кількість
непродовольчих магазинів, коли у 2000 році перші
перевищували другі більш ніж у 2 рази;
- співставлення темпів зміни кількості магазинів та їх торговельної площі свідчить про зростання
середніх розмірів торговельних об’єктів як у продовольчій, так і непродовольчій торгівлі.
Остання тенденція та співвідношення показників динаміки торговельної мережі з показниками
динаміки роздрібного товарообороту дають можливість дійти до висновку щодо нарощування процесів концентрації у роздрібній торгівлі. Підтверджує цей висновок також інформація про зміни у
складі торговельної мережі магазинів за останні 6
років (2005-20011 роки) (табл. 4).
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Середні розміри різних груп магазинів за торговельною площею дозволяють з високою достовірністю судити про стан та тенденції процесів
концентрації у роздрібній торгівлі. Це обумовлено
тим, що, з одного боку,торгова площа визначає в
значній мірі розмір інших факторів виробництва

По-перше, найбільш інтенсивно зростає розмір
магазинів за обсягом обороту у торгівлі продовольчими товарами, що підтверджується значним зниженням їх частки у загальній кількості магази-нів
під час відносно стійкої та високої частки у
роздрібному товарообороті.

Таблиця 3
Показники розвитку мережі роздрібної торгівлі за 2000-2011 роки
Показники
Кількість підприємств роздрібної
торгівлі (юридичних осіб), на
кінець року тис. од.
в т.ч. підприємства з:
- торгівлі автомобілями, пальним
та ін.
- інших видів діяльності
- роздрібної торгівлі без торгівлі
автомобілями та ін.:
з них: з продажу продовольчих
товарів
з продажу непродовольчих
товарів
Кількість об’єктів роздрібної
торгівлі, тис. од.
у тому числі:
1) мережа магазинів роздрібної
торгівлі, тис. од.
- продовольчі
- непродовольчі
в них торгова площа, тис.м2
- продовольчі
- непродовольчі
2) напівстаціонарні об’єкти
торгівлі, од.
з них кіоски, од.

2000 р. 2005 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.

2011 р. до
2000 р.,
%

2011 р. до
2005 р.,
%

45,0

37,4

32,6

30,7

30,0

29,3

65,1

78,3

1,40

1,28

1,64

1,51

1,54

1,57

112,1

122,7

15,8

16,4

13,1

12,4

12,1

11,6

73,4

70,7

22,0

15,0

12,8

12,0

11,7

11,4

51,8

76,0

12,2

8,53

7,31

6,91

6,73

6,50

53,3

76,2

9,35

6,22

5,40

4,93

4,82

4,78

51,1

76,8

103,2

75,2

69,2

65,3

64,8

64,2

62,2

85,4

77,9

55,8

50,5

47,7

48,0

48,4

62,1

86,7

52,1
25,8
7029
4545
2484

31,9
23,9
6359
3677
2682

26,0
24,5
8089
4145
3944

24,6
23,0
8015
4206
3809

24,2
23,8
8431
4261
4170

23,7
24,7
9013
4512
4501

45,5
95,7
128,2
99,3
181,2

74,3
103,3
141,7
122,7
167,8

-

19399

12109

10980

9818

8783

-

45,3

-

13877

12109

10980

9818

8783

-

63,3

(кількість торговельного персоналу, розмір товарних запасів та інших активів), в умовах ефективного господарювання вона відповідає потребам
ринку в межах зони діяльності суб’єкту торгівлі. З
другого боку, середні показники як узагальнюючі
показники характеризують типовий рівень явища.
Вони виражають величину ознаки, віднесену до
одиниці сукупності. Середні величини замінюють
велику кількість індивідуальних значень ознаки,
виявляючи загальні властивості, що притаманні
всім одиницям сукупності. Це, у свою чергу, дозволяє уникнути випадкових причин і виявити загальні закономірності, обумовлені загальними причинами [4].
Як бачимо, середній розмір магазинів роздрібної торговельної мережі зріс на 63,5% й склав у
2011 році 186,3 м2. Дещо більш високими темпами
зростав середній розмір продовольчих магазинів,
який на кінець періоду досяг 190,6 м2. Це було
обумовлено, в першу чергу, зростанням середньої
торгової площі універсальних магазинів, яке відбувалося за рахунок зростання у їх складі великих
торговельних форматів: гіпермаркетів (понад 5000 м2)
та супермаркетів (понад 1000 м2). Залишаються невеликими спеціалізовані продовольчі магазини, середній розмір яких не перевищує 80 м2.

По-друге, у складі магазинів, що реалізують переважно продовольчі товари, високими темпами зростає
кількість й частка нових сучасних форматів. Кількість
гіпермаркетів зросла у 3,8 рази, супермаркетів та
універсамів у 1,6 рази. Їх частка відповідно збільшилися на 0,76% та 3,4% та склала на кінець періоду
0,95% та 6,2% у загальній кількості магазинів продовольчої торгівлі. Більш повільно зростає також й
частка спеціалізованих магазинів з 10,6% до 13,0%.
По-третє, для сегменту торгівлі непродовольчими
товарами більш характерною рисою є концентрація на
базі спеціалізації торговельних об’єктів. За досліджуваний період частка спеціалізованих магазинів зросла
на 4,9% й склала у 2011 році 94,3%.
Четверте, важливою умовою зростання розмірів
торговельних об’єктів є організація обслуговування
покупців. Найбільш прийнятною формою є самообслуговування, питома вага якої у роздрібній торговельній
мережі поступово зростає. Так, частка магазинів самообслуговування серед продовольчих магазинів зросла з
6,2% до 18,7%, а у непродовольчих з 2,9% до 9,7%.
П’яте, співставлення темпів зростання торгової
площі за групами магазинів з темпами зміни їх кількості дозволяють однозначно визначити про збільшення середніх розмірів об’єктів стаціонарної торгівлі, що
більш детально можна простежити за даними табл.. 5.
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Середній розмір магазинів, що реалізують непродовольчі товари, зростає повільніше. Ця тенденція
пов’язана зі зростанням частки спеціалізованих магазинів, середній розмір яких хоча й збільшусться (на
69,4%), але залишається значно меншим відносно універсальних.

Важливим моментом, що характеризує підвищення рівня концентрації, є збільшення середніх
розмірів магазинів самообслуговування як у продовольчий, так і у непродовольчій торгівлі. Наприкінці періоду їх показники зблизилися і склали
відповідно 693,4 м2 та 693,0 м2.
Таблиця 4

Склад та динаміка мережі магазинів роздрібної торгівлі
за 2005-2011 роки
Показники

2005 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Склад торговельної мережі
1.Частка у загальній кількості
магазинів, %:
57,1
51,5
51,7
50,4
- продовольчих магазинів
- непродовольчих магазинів
42,9
48,5
48,3
49,6
2.У складі продовольчих:
28522
22951
21658
21031
- універсальні, од.
частка у складі продовольчих
89,4
88,2
87,9
86,9
магазинів, %
з них: універсами,
904
1273
1319
1422
супермаркети, од.
частка у складі продовольчих
2,8
4,9
5,4
5,9
магазинів, %
гіпермаркети, од.
59
169
188
202
частка у складі продовольчих
0,19
0,65
0,76
0,83
магазинів, %
- спеціалізовані магазини, од.
3369
3060
2981
3161
частка у складі продовольчих
10,6
11,8
12,1
13,1
магазинів, %
3.У складі непродовольчих
магазинів:
2523
1712
1541
1282
- універсальні магазини, од.
частка у складі непродовольчих
10,6
7,0
6,7
5,4
магазинів, %
з них: універмаги, од.
20
12
13
13
частка у складі непродовольчих
0,08
0,05
0,06
0,05
магазинів, %
- спеціалізовані магазини, од.
21390
22757
21471
22526
частка у складі непродовольчих
89,4
93,0
93,3
94,6
магазинів, %
4.У складі загальної кількості
магазинів:
2675
5322
5498
6161
- магазини самообслуговування,
од.
частка у загальній кількості, %
4,8
10,5
11,5
12,8
з них: продовольчі магазини
1975
3639
3847
4048
частка у складі продовольчих
6,2
14,0
15,6
16,7
магазинів, %
непродовольчі магазини
700
1683
1651
2113
частка у складі непродовольчих
2,9
6,9
7,2
8,9
магазинів, %
Розмір торгової площі за групами магазинів, тис. м2
У складі продовольчих
магазинів:
3459
3932
3983
4015
- універсальних магазинів
з них: універсамів, cупермаркетів
814
1166
1197
1284
гіпермаркетів
302
943
1048
1107
- спеціалізованих магазинів
218
213
223
246
У складі непродовольчих
магазинів:
594
483
420
400
- універсальних магазинів
з них: універмагів
106
75
86
111
- спеціалізованих магазинів
2088
3461
3389
3770
Магазинів самообслуговування
1281
3465
3650
4195
з них: продовольчих магазинів
1005
2432
2592
2746
непродовольчих магазинів
276
1033
1058
1449
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2011 р.

2011 р. до
2005 р., %

48,9

-

51,1

-

20601

72,2

87,0

-

1456

161,1

6,2

-

225

381,4

0,95

-

3066

91,0

13,0

-

1414

56,0

5,7

-

21

105,0

0,08

-

23302

108,9

94,3

-

6827

255,2

14,1
4436

224,6

18,7

-

2391

341,6

9,7

-

4269

123,4

1409
1247
243

173,1
412,9
111,5

648

118,4

312
3853
4733
3076
1657

109,1
184,5
369,5
306,1
600,4

Таблиця 5
Середній розмір різних типів магазинів в Україні та їх динаміка за 2005-2011 роки
Показники
Середня торгова площа магазинів
у тому числі:
1)продовольчих магазинів
у складі продовольчих магазинів:
- універсальних магазинів
з них: універсамів, супермаркетів
гіпермаркетів
- спеціалізованих магазинів
2) непродовольчих магазинів
у складі непродовольчих магазинів:
- універсальних магазинів
з них: універмагів
- спеціалізованих магазинів
Магазинів самообслуговування
з них: продовольчих магазинів
непродовольчих магазинів

(м2)

114,0
115,3

160,2
159,4

168,2
170,7

175,6
176,1

186,3
190,6

2011 р. до
2005 р., %
163,5
165,3

121,3

171,3

183,9

190,9

207,2

170,9

900,4
5118,6
64,7
112,2

915,9
5579,9
69,6
161,2

907,5
5574,5
74,8
165,5

903,0
5480,2
77,8
175,2

967,7
5542,2
79,3
182,1

107,5
108,3
122,5
162,4

235,4

282,1

272,6

312,0

458,3

194,7

5300,0
97,6
478,9
508,9
394,3

6250,0
152,1
651,1
668,3
613,8

6615,4
157,8
663,9
673,8
640,8

8538,5
167,4
680,9
678,4
685,8

14857,1
165,4
693,3
693,4
693,0

280,3
169,4
144,8
136,3
175,8

2005 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р.

Висновки. Проведені дослідження дозволяють
стверджувати про наявність та позитивний розвиток процесів концентрації у мережі роздрібної торгівлі України. Функціональне призначення роздрібної торгівлі визначає особливості цього процесу у
галузі, де концентрація на рівні окремих об’єктів
обмежена попитом населення. Для неї більш прийнятною є концентрація на базі створення об’єднань
підприємств у формі торговельних мереж. Подальші дослідження будуть присвячені саме особливостям цієї форми концентрації.

2011 р.
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Медвідь Л. Г., Говда Г. А.
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ У
МИСЛИВСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
У статті досліджено тенденції розвитку та проблеми обліку матеріальних витрат мисливських
господарств України. Запропоновано порядок організації обліку за центрами витрат та місцями їх
виникнення, визначено методичні засади обліку матеріальних витрат за їх об’єктами.
Ключові слова: мисливське господарство, облік витрат, матеріальні витрати, центри витрат, місця
виникнення витрат, об’єкти обліку витрат.

Medvid L., Hovda G.
ORGANIZATION AND METHODOLOGY OF ACCOUNTING OF MATERIAL
COSTS IN HUNTINGS GROWINGS
Progress and basic problem of accounting of material costs of the hunting growing of Ukraine trends are
investigational in the article. The order of organization of account after the centres of cost accounting and placed
their origin is offered, certainly methodical principles of accounting of material costs after their objects.

Keywords: hunting growing, cost accounting, material costs, centres of costs, place of origin of costs, objects
of accounting of costs.
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Вступ. Важливою функцією обліку є надання
достовірної інформації для прийняття ефективних
управлінських рішень. Виконання цієї функції насамперед залежить від чіткої організації та сформованої методики обліку витрат, які враховують не
лише особливості організації управління, але й
технологічного процесу господарства. Проведені
дослідження показали, що особливої уваги в миссливських господарствах заслуговують організаційні
та методичні аспекти обліку матеріальних витрат.

зайнятих у мисливському господарстві – з 5767 тис.
чол. у 2004 році до 7319 у 2011 році (на 27%).
За останнє десятиліття спостерігається тенденція до змін у структурі користувачів – зростає частка приватних та колективних користувачів різних
форм власності, а зменшується кількість державних
мисливських господарств. Це тривожна тенденція,
оскільки контроль за використанням угідь у державних підприємствах є систематичним і жорсткішим, ніж у приватних. Не варто забувати, що державні підприємства зобов’язані здійснювати відтворення тварин на своїх територіях, а приватні не
так відповідально ставляться до таких заходів. В
той же час, хороший господар зможе забезпечити
належні умови для проживання і розмноження тварин, якщо буде розуміти важливість таких кроків та
матиме матеріальне зацікавлення у розвитку господарства.
Ведення мисливських господарств здійснюється на території мисливських угідь. Закон України
“Про мисливське господарство та полювання” визначає мисливськими угіддями ділянки суші та водного простору, на яких перебувають мисливські
тварини і які можуть бути використані для ведення
мисливського господарства. [1].
Дикі птахи і звірі, що населяють мисливські
угіддя, незалежно від того, під чиїм управлінням
або в чиєму користуванні вони перебувають, становлять державний мисливський фонд, тобто є
власністю народу України.
При віднесенні певних видів тварин чи птахів
до мисливських варто враховувати такі фактори:
по-перше, мисливськими не вважаються рідкісні
види фауни, а також ті види, що перебувають у
заповідниках або занесені до Червоної книги; подруге, обов’язковому відстрілу підлягають заражені
різними хворобами звірі з метою збереження інших
тварин; по-третє, частковому відстрілу підлягають
ссавці у кількості, що перевищує максимальну,
природно допустиму чисельність, для забезпечення
природного балансу тварин і птахів. Загалом всі
мисливські дикі тварини поділяють на три групи:
копитні тварини ( лосі, зубри, олені, кабани та
інші), хутрові звірі (заєць, лисиця, вовк, ведмідь,
бобер та інші), перната дичина (гуси, качки, кулики, голуби та інші) [3].
Схематично зміну чисельності поголів'я диких
мисливських тварин і птахів в Україні за 2004 –
2011 роки представлено на рис. 1.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем організації та обліку витрат
присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема Безруких П. С. [7], Бойко С. В.
[15], Бутинця Ф. Ф. [8], Голова С. Ф. [5], Мазуркевич Н. В. [15], Нападовської Л. В. [6], Пушкаря
М. С. [14], Сопка В. В. [17] та інших. Однак вивченню особливостей такого виду діяльності як
мисливське господарство та витрат, що виникають
при цьому не було приділено належної уваги ні в
законодавчо-нормативних документах, ні в наукових дослідженнях.
Метою статті є дослідження сучасного стану мисливських господарств України та висвітлення основних
положень щодо організації та методики обліку
матеріальних витрат цих господарств з врахуванням їх
організаційно-технологічних особливостей.
Виклад основного матеріалу. Всі відносини,
які пов’язані з організацією і веденням мисливського господарства, полюванням та наданням в
користування мисливських угідь регламентуються
Законом України “Про мисливське господарство та
полювання” [1].
Державне регулювання в галузі мисливського
господарства здійснюється Державним агентством
лісових ресурсів, яке є структурним підрозділом
Міністерства агропромислової політики України. У
підпорядкуванні останнього знаходиться 25 обласних управлінь лісового та мисливського господарства (ОУЛМГ). До їх складу відносяться державні
мисливські та лісомисливські, однак за останні
роки спостерігається тенденція зростання кількості
приватних мисливських господарств.
Аналізуючи статистичні дані (табл. 1), варто
відзначити, що кількість мисливських господарств
різних форм власності протягом 2004 - 2011 років
не є постійною, найбільша їх кількість зафіксована
у 2009 році (988 одиниць), найменша – 865 господарств у 2006 році. Зросла кількість працівників,

Таблиця 1
Основні показники діяльності мисливських господарств України за 2004 – 2011 роки1
Показники
Кількість мисливських господарств, од.
Чисельність працівників, тис. ос.
Витрати на ведення мисливського
господарства, млн. грн.2, у тому числі:
на охорону та відтворення, включаючи
біотехнічні заходи
на штучне розведення мисливських звірів
і птахів для розселення
1
Таблицю складено на основі [2, 3].
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954
5767

2005
868
5887

2006
865
5818

2007
886
6060
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2008
921
6361

2009
988
6600

2010
908
7181

2011
936
7319

44,5

58,1

70,4

93,1

121,2

142,0

183,8

212,9

17,6
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Рис. 1. Динаміка поголів’я диких мисливських тварин в Україні за 2004 – 2011 роки

Добування тварин в мисливських угіддях здійснюється як з спортивно-любительською метою, так
і з метою задоволення потреб суспільства у продукції мисливства. Для забезпечення гідного рівня
послуг мисливські господарства повинні здійснити
низку витрат, пов’язаних не лише з організацією та
проведенням полювань, але на охорону та відтворення диких тварин, а також штучне розведення
мисливських звірів і птахів для розселення. Відображення в статистичній звітності витрат на ведення
мисливського господарства передбачає виділення у
їх складі саме таких видів витрат, інші ж витрати не
подаються розгорнуто.

Аналізуючи зміни витрат на ведення мисливського господарства, варто відзначити значне їх
вартісне зростання, однак за структурою значних
змін не відбулося. Наочно це відображено у порівнянні витрат на ведення мисливського господарства в Україні у 2004 та 2011 роках (рис. 2).
Аналізуючи стан мисливського господарства
України загалом та за регіонами, більш детально
нами розглянуто ситуацію у Західному регіоні
України, де мисливство є популярним видом діяльності. Поділ загальних витрат на ведення миссливського господарства між областями Західного
регіону представлено на рис 3.
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Рис. 2. Порівняльний аналіз витрат на мисливське господарство в Україні
у 2004 і 2011 роках [2]

Найбільша частка (23%) від загальної суми
витрат на ведення мисливського господарства у
Західному регіоні у 2010 році припадає на Львівську область, найменша – 5% – на Тернопільську
область. Тому нами більш детально проаналізовано
витрати Львівської області. У 2011 році загальні
витрати на ведення мисливського господарства
Львівської області склали 10210,7 тис. грн., в тому
числі за рахунок Державного бюджету – 628,4 тис. грн.
Серед них 28,9% припадає на витрати на охорону,
відтворення та облік диких тварин, упорядкування
мисливських угідь, біотехнічні заходи. Схематично
розподіл цих витрат зображено на рис. 4.

Проведений аналіз стану мисливського господарства України та Львівської області виявив багато проблемних моментів. Тому, на нашу думку,
перспективною є розробка методики обліку і контролю витрат в мисливських господарствах України.
Облік витрат мисливських господарств – це сукупність облікових процедур з групування та відображення в аналітичному розрізі матеріальних, трудових та інших ресурсів, використаних у звітному
періоді. До нього відноситься суцільне, безперервне, належне документування витрат; відокремлення
витрат за видами операційної діяльності та економічними елементами; визначення витрат за напряЗакарпатська
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Рис. 3. Розподіл витрат на ведення мисливського господарства
Західного регіону у 2011 році [3]
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мами; відповідність витрат нормам, лімітам, нормативам; групування за центрами витрат (центрами
відповідальності); групування витрат за об’єктами
обліку та калькуляційними статтями; розподіл непрямих витрат за об’єктами калькулювання; групування витрат за рахунками бухгалтерського обліку,
як наслідок, формування інформаційної бази для
здійснення аналізу, контролю та управління.

ки таких рішень.
З огляду на це, ми погоджуємося з класифікацією центрів відповідальності, наведеної в працях Голова С. Ф. та Нападовської Л. В. [5, 6], які
виокремлюють у їх складі центри витрат.
Найбільш повно, на нашу думку, визначення
поняття “центр витрат” наводить Нападовська Л.В.,
на упорядкування
мисливських угідь

0,4%
30,8%

на охорону диких
тварин та боротьбу з
браконьєрством
на облік диких
тварин

1,4%

67,3%

на біотехнічні заходи

Рис. 4. Структура витрат на охорону, відтворення та облік диких тварин,
упорядкування мисливських угідь Львівської області у 2011 році [3]

Критична оцінка практики ведення обліку витрат у мисливських господарствах дала змогу виявити суттєві недоліки, які викликають принципові
зауваження: неналежне документування витрат; неналагодженість документообігу щодо відповідальних осіб та термінів; недостатня аналітичність обліку витрат; відсутність єдиного підходу до відображення інформації про витрати у різних господарствах; відсутність групування витрат за місцями
виникнення, центрами витрат (відповідальності);
лише формування витрат на ведення мисливського
господарства, що не дає можливості визначати вартість наданих послуг з організації та проведення
полювання.
Такі недоліки викликають зниження достовірності облікової інформації, неточність калькуляційних розрахунків, відсутність внутрішньогосподарського контролю витрат та неможливість ефективного управління.
За результатами проведеного дослідження витрати на ведення мисливського господарства формуються з витрат, що виникають в межах структурних одиниць (єгерських обходів). Такі особливості
мають бути враховані при визначені організації та
методики обліку витрат в мисливських господарствах.
Основною проблемою організації обліку в мисливських господарствах є виокремлення центрів витрат
(центрів відповідальності) та місць їх виникнення.
Як нами виявлено, у дослідженнях вчених нема
єдиного підходу до визначення понять “центр відповідальності ”, “центр витрат” та “місце виникнення витрат ”.
Більшість вчених, зокрема Бутинець Ф. Ф., Вандер
Віл Р., Голов С. Ф., Нападовська Л. В., розділяють
поняття “центр відповідальності” та “центр витрат
” [5, 6, 8].
На наше переконання, визначення поняття
“центр відповідальності ”, що даються цими вченими, ґрунтуються на необхідності розподілу повноважень між працівниками господарства, надання
керівникам підрозділів прав самостійно приймати
рішення та закріплення відповідальності за наслід-

вказуючи що це “… первісні виробничі та обслуговуючі одиниці, що характеризуються єдністю функцій і
виробничих операцій, рівнем технічної оснащеності та
організації праці, цільовим призначенням та які, крім
виконання власних функціональних завдань, несуть
відповідальність за результати своєї діяльності” [6].
Варто зазначити, що кількість центрів витрат
залежить від галузевих особливостей, організаційної структури господарства (організації праці та
структури управління) та визначається потребами
апарату управління.
Враховуючи особливості діяльності мисливських
господарств, нами визначено, що центром відповідальності є саме мисливське господарство, бо встановлено персональну відповідальність його керівника за
показники діяльності, як в частині витрат, так і в
частині доходів, які він повинен контролювати.
Щодо центрів витрат, то в мисливських господарствах рекомендуємо розподілити їх на центри
витрат основної операційної діяльності (єгерські
обходи, побічні промисли, послуги з організації та
проведення полювань тощо) та центри витрат іншої
операційної діяльності за видами допоміжних
виробництв і підсобних господарств.
Перелічені центри витрат в мисливських господарствах нами визначені як об’єкти обліку для більшої
деталізації витрат, посилення контролю за їх рівнем і
підвищення точності калькулювання в частині группування прямих та розподілу непрямих витрат.
Для ідентифікації витрат важливим є виділення
місць виникнення витрат, що дає можливість визначити документальне оформлення господарських
операцій, в результаті яких вони виникають; узагальнити ці витрати у зведених документах поточного обліку та згрупувати їх за аналітичними рахунками.
У науковій літературі трактування поняття
“місце виникнення витрат” є неоднозначним. На
думку Безруких П.С., місце виникнення витрат – це
сфера відповідальності, яка пов’язана з визначеними видами витрат при виготовленні продукції
або обслуговуванні виробництва і його управлінні.
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Тому до них слід віднести окремі види виробництв
(основне, допоміжне, обслуговуюче) і такі структурні
підрозділи, як цехи, самостійні дільниці, майстерні [7].
Вчені Бутинець Ф. Ф., Давидюк Т. В., Канурна З. Ф.,
Малюга Н. М., Чижевська Л. В. визначають місце
виникнення витрат як “… сегмент діяльності підприємства, в якому виникають витрати”. На їх
думку місцями виникнення витрат можуть бути
робочі місця, ділянки, бригади, цехи, відділи підприємства, які є об’єктами нормування, планування, обліку та контролю витрат виробництва з метою
управління ними [8].
У своїх працях Нападовська Л.В. вважає важливим виділення місць виникнення витрат як
“…структурних одиниць, які характеризуються
просторовою або функціональною відокремленістю, в яких здійснюється первісне споживання
виробничих ресурсів, а, отже, виникають затрати,
згідно з якими організується планування, нормування та облік затрат виробництва з метою контролю та управління ними” [6].
Як свідчить дослідження, у визначеннях цих
авторів, є суттєві розбіжності. Кожен з них місцем
виникнення витрат визначає різні за економічним
змістом та рівнем узагальнення витрат об’єкти –
сфера відповідальності, сегмент діяльності, структурна одиниця.
Отже, на нашу думку, місцями виникнення витрат є безпосередньо місця первісного споживання
виробничих ресурсів, а саме робочі місця, виробничі дільниці, зміни, бригади, вироби, групи однорідних виробів, види робіт (послуг), залежно від
організації та технології виробництва, характеру
продукції, робіт та послуг, згідно з якими організується планування, нормування, первинний облік
та контроль витрат.
У мисливських господарствах такими місцями
виникнення витрат є: види робіт – біотехнічні
заходи, живовідлов та відстріли тварин (селекційний, відстріл хижих та шкідливих тварин і птахів),
екологічні заходи, заготівля (збір) окремого виду
продукції побічного лісового користування та другорядних лісових матеріалів (за їх видами), розробка туш, виготовлення трофеїв, утримання та ремонт
транспорту (за видами транспорту), забезпечення
енергією (тепловою, електроенергією, тощо), утримання свійських тварин (за видами тварин), вирощування сільськогосподарських культур (за видами
культур), бджільництво; види послуг – послуги з
організації та проведення полювання (індивідуальне, колективне, облавне), інші послуги.
Таким чином, організація обліку витрат у миссливських господарствах має здійснюватися за
такими центрами витрат і місцями їх виникнення
(рис. 5). На нашу думку, поділ на центри витрат у
мисливському господарстві має бути багаторівневий і, до того ж, варто окремо розглядати центри
витрат основної та іншої операційної діяльності
господарства. У мисливському господарстві центри
витрат основної операційної діяльності ми пропо-

нуємо виокремлювати на трьох рівнях: перший
рівень – це власне основна операційна діяльність
господарства, другий рівень формують види основної операційної діяльності: ведення мисливського
господарства, організація та проведення полювання, побічні промисли.
Важливою особливістю мисливських господарств є те, що роботи за всіма видами основної
операційної діяльності виконуються безпосередньо
єгерями у своїх обходах. Тому, вважаємо, що центром витрат третього рівня виступає єгерський обхід
як такий.
Що стосується іншої операційної діяльності
господарства, то можна виділити центри витрат
двох рівнів: перший рівень – це власне допоміжні
виробництва та підсобні господарства за їх видами;
другий рівень – формують безпосередньо структурні підрозділи допоміжних виробництв та підсобних господарств.
Таке виокремлення центрів витрат дозволить
точніше групувати витрати:
– для аналітичного обліку витрат за рахунком
23 “Виробництво”;
–за статтями витрат на ведення мисливського
господарства;
– за статтями витрат та для калькулювання собівартості послуг з організації та проведення полювань;
– за статтями витрат та для калькулювання
собівартості продукції побічних промислів;
– за статтями витрат для кожного підрозділу
допоміжних виробництв та підсобних господарств з
подальшим калькулюванням собівартості продукції
(послуг) їх діяльності.
Оскільки у мисливському господарстві відсутня можливість первинного групування витрат за
видами продукції, то вихідним моментом в організації обліку витрат має бути їх групування за визначеними нами місцями їх виникнення. Крім цього,
така організація обліку витрат дозволить забезпечити контроль за обґрунтованим і раціональним витрачанням ресурсів мисливського господарства та є
базою для подальшого формування та розподілу витрат.
Всі витрати обходу як структурного підрозділу
мисливського господарства можна розподілити за
їх елементами: матеріальні витрати, витрати на
оплату праці, витрати на соціальні заходи, амортизація та інші витрати. Зупинимось на визначенні
матеріальних витрат за видами робіт єгеря.
Облік диких тварин і птахів, як вид роботи
єгеря, – це встановлення місця проживання тварин і
птахів, їх територіального розміщення, чисельності
в угіддях для наступної розробки заходів з охорони
й регулювання. Єгер це здійснює одночасно з виконанням інших видів робіт, що не дає можливості
встановити окремі витрати на проведення такого
обліку. Але періодично (раз в три – п’ять років)
проводиться централізований облік диких тварин і
птахів за наказом Державного агентства лісових ресурсів спеціалістами обласних управлінь лісового та миссливського господарства за рахунок бюджетних коштів.
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Охорона угідь від браконьєрів здійснюється
єгерями також під час виконання інших видів робіт,
а результатом цього є складання протоколів про
порушення.
Специфіка цих двох видів робіт полягає у тому,
що з одного боку, немає результатів роботи в
матеріальному вираженні, а з іншого боку, неможливо виокремити матеріальні витрати на їх виконання. Тому нами ці види робіт не визначені як
окремі місця виникнення витрат.
На нашу думку, витрати окремого єгерського
обходу формуються з витрат за такими місцями їх
виникнення: витрати на проведення біотехнічних
заходів, на живовідлов та відстріли, на екологічні
заходи, на полювання та здійснення побічних промислів (рис. 5).
Витрати на проведення біотехнічних заходів
складаються з витрат на виготовлення та ремонт
біотехнічних споруд, на вирощування та заготівлю
кормів, на викладення кормів для підгодівлі диких
тварин і птахів у стані природної волі, напіввільних
умовах і в розплідниках.
До матеріальних витрат на підготовку місць
для біотехнічних споруд, їх виготовлення та ремонт, що виконуються безпосередньо єгерями (без
залучення допоміжних цехів та сторонніх організацій) відносяться: будівельні та допоміжні матеріали; запасні частини, пальне, мастильні та інші матеріали, що пов’язані з використанням транспортних засобів, будівельних машин та обладнання,
спецінструменту; дезінфікуючі засоби для санітарної обробки біотехспоруд; інші витрати.
Якщо виготовленням чи ремонтом біотехнічних споруд займається окремий цех чи майстерня
господарства або стороння організація, то на рівні
єгерського обходу до витрат на виготовлення та
ремонт біотехнічних споруд відносять: матеріали,
пов’язані з підготовкою місця та встановленням
споруди; дезінфікуючі засоби для санітарної обробки споруд; інші.
За умови виконання робіт окремим цехом чи
майстернею господарства, їх вартість формується з
частки витрат цих структурних підрозділів. При
залучені сторонньої організації вартість виконаних
нею робіт відноситься безпосередньо на статтю
“Послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій ” за рахунком 231 “Витрати на
ведення мисливського господарства”.
Єгерями господарства також виконуються роботи, що пов’язані з забезпеченням диких тварин і
птахів кормами в зимовий період, а саме заготівля
та вирощування кормів на території угідь. До матеріальних витрат на заготівлю кормів (якщо до
робіт не залучали сторонні організації) відносять:
запасні частини, пального, мастильних та інших
матеріалів, що пов’язані з використанням спецінструменту та транспортуванням кормів до місць зберігання; допоміжні матеріали; тара і тарні матеріали; інші витрати. Ці роботи також можуть виконуватись сторонньою організацією. В такому випадку вартість цих робіт списується аналогічно до
попереднього випадку.
До витрат на вирощування кормів у конкретному єгерському обході (без залучення сторонніх
організацій) відносять: запчастини, пальне, мастильні та інші матеріали, пов’язані з підготовкою

полів (розчистка поля, оранка, дискування тощо),
посівом та збиранням кормів з використанням сільгоспмашин та спецінструменту; насіння та інший садивний матеріал; тара для доставки кормів до місць
зберігання; інші витрати. Виконання робіт сторонньою
орга-нізацією обліковується аналогічно до попередніх
видів робіт.
Важливим видом біотехнічних заходів, які
здійснюються єгерями господарства є підгодівля
диких тварин і птахів у зимовий період, при стихійних лихах або при недостатній природній кормовій базі. При цьому варто зазначити, що підгодовують як тварин, що перебувають у стані природної волі на території мисливських угідь, так і
тих, що перебувають у напіввільних чи позбавлених волі умовах. Також на території господарства
можуть бути розплідники, де тварин годують цілий
рік. Тому процес викладки кормів повинен чітко
обліковуватися за різними видами підгодівлі.
При викладанні кормів на підгодівельні майданчики, у годівниці чи солонці для підгодівлі
диких тварин і птахів у стані природної волі та напіввільних умовах виникають такі матеріальні витрати: корми; пальне, мастильні та інші матеріали,
пов’язані з доставлянням кормів до місць підгодівлі; використані допоміжні матеріали для розвантаження, викладання кормів; дезінфікуючі матеріали та інші. Викладання кормів може бути автоматизованим і тоді до складу матеріальних відносять
витрати електроенергії, пального, мастильних та
інших матеріалів, запчастин, що необхідні для роботи автоматизованих годівниць чи ліній.
Якщо ж тварини утримуються у розплідниках і
цей розплідник не є окремими структурним підрозділом господарства, то до матеріальних витрат,
пов’язаних з викладанням кормів відповідно до
раціону, відносять: корми; профілактичні та лікувальні засоби, що додаються до кормів з метою
запобігання захворювань диких тварин у несприятливий період та під час епідемій (якщо не можна
провести щеплення або лікування цих тварин і
птахів цілеспрямовано), а також для збагачення їх
раціону; лікувальні засоби та вакцина для щеплення тварин; дезінфікуючі засоби; використані електроенергія, запчастини, пальне та мастильні матеріали, пов’язані з доставлянням та розкладанням
кормів у місця годівлі (годівниці) як автоматизованим способом, так і вручну; інші витрати.
Часто у господарстві виникає потреба у живовідлові тварин і птахів (для їх переселення, подальшої реалізації, порятунку від стихійного лиха
тощо). При цьому виникають такі матеріальні витрати: засоби лову (приманки, сітки тощо); запчастини, пальне, мастильні та інші матеріали, пов’язані з транспортуванням живоввідловлених тварин
і птахів; діагностичні, профілактичні та лікувальні
засоби для проведення ветеринарно-санітарного
огляду; підстилка, корми, дезінфікуючі матеріали
при тимчасовому утриманні диких тварин і птахів у
клітках, вольєрах, загонах; інші витрати.
Селекційний відстріл здійснюється працівниками господарства (переважно єгерями) за умови
спеціального дозволу від ОУЛМГ. До матеріальних
витрат на селекційний відстріл відносять: набої;
запчастини, пальне, мастильні та інші матеріали,
пов’язані з відстеженням тварин, що загрожують
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чистоті популяції та транспортуванням туш відстріляних тварин і птахів; діагностичні матеріали
для ветеринарно-санітарного обстеження (збір патматеріалу для ветеринарної експертизи, матеріалу
для наукового дослідження з питань генетичних
відхилень тощо); матеріали на розробку туш (якщо
тварини не є хворими і їх м'ясо придатне до реалізації);
матеріали та інвентар на захоронення чи утилізацію
туш хворих тварин і птахів; інші витрати.
На єгерів господарства також покладено обов’язки з регулювання чисельності хижих та шкідливих тварин у мисливських угіддях, так і сільській
місцевості. Відстріл таких тварин може здійснюватись не лише єгерями господарства, так і під час
полювання іншими мисливцями (про що робиться
спеціальна відмітка у Акті про добування хижих та
шкідливих тварин і птахів). Якщо відстріл проводиться за умов спеціального виїзду єгерями господарства, то до матеріальних витрат на його проведення варто віднести: набої; запчастини, пальне,
мастильні та інші матеріали, пов’язані з відстеженням хижих та шкідливих тварин, організацію засідок та транспортування добутих тварин; засоби
для діагностичних досліджень і проведення ветеринарної експертизи; інші витрати.
Єгерями господарства проводяться низка заходів, пов’язаних із збереженням пам’ятних та заповідних природних місць, пропагуванням дбай-ливого ставлення до природи (шляхом створення екологічних стежок, проведення екологічних екскурсій, організації шкільних екологічних гуртків, виступів у пресі, на радіо чи телебаченні тощо). До матеріальних витрат на проведення екологічних
заходів відносять: будівельні та допоміжні матеріали, запчастини, пальне, мастильні та інші матеріали, використані для догляду та охорони заповідних
місць, заказників, пам'яток природи, при прокладанні екскурсійних маршрутів, створенні екологічних стежок як піших і велосипедних, так і для
автомобільного, гужового, річкового транспорту
тощо; витрати, що пов’язані з організацією та роботою екологічних гуртків при господарстві (на
території обходу) чи у школах (матеріалів для виготовлення годівниць, засобів лову дрібних тварин,
рамок для вуликів тощо; пального та мастильних матеріалів при виїзді автомобільним транспортом в ліс
для підгодівлі тварин, встановлення годівниць тощо;
кормів, матеріалів для підстилки при використанні
коней для потреб гуртка; витрати на закупівлю і
створення демонстраційних матеріалів; інші витрати).
Організація та проведення полювань є основною (а часто і єдиною) можливістю одержання
доходів мисливськими господарствами. Тому витрати, що з ними пов’язані, повинні бути оптимальними і чітко контролюватись мисливствознавцем і
керівником господарства. До матеріальних витрат
на організацію полювання відносяться:
– витрати на придбання бланків ліцензій та
відстрільних карток;
– витрати кормів, ветеринарних та інших засобів, пов’язаних з утриманням мисливських собак;
– витрати на обстеження місця полювання та
висліджування звірів; визначення стрілкових ліній
та місця стійок мисливців;
– витрати на відлов або придбання, підгодівлю
та утримання тварин і птахів, що використовуються

при навчанні та притравці мисливських собак як
господарства, так і мисливців за домовленістю;
– витрати запчастин, пального, кормів для коней, мастильних та інших матеріалів, що виникають при зустрічі мисливців, доставлянні їх до
місць полювання чи проживання, переміщенні під
час полювання за видами транспорту (автомобільного, річкового, гужового тощо);
– інші витрати.
До матеріальних витрат на проведення полювання відносять:
– витрати на приманювання диких тварин
(м'ясо, риба, дрібні гризуни та тварини, ароматичні
приманки, інші) ;
– витрати набоїв та засобів лову;
– витрати, пов’язані з добуванням з важкодоступних місць (озер, боліт, лісових хащ тощо)
туш відстріляних диких тварин і птахів;
– витрати електроенергії, матеріалів, засобів
дизенфекції пов’язаних з розробкою туш; препаруванням та первинною обробкою трофеїв, обробленням шкур добутих тварин, виготовленням трофеїв;
– витрати енергії та матеріалів, пов’язаних з
підготовкою туш, трофеїв і шкур до подальшого
перевезення і зберігання (замороження м'яса і субпродуктів, упакування трофеїв, оброблення шкур
дезінфікуючими засобами тощо).
– витрати пального, мастильних та інших матеріалів, пов’язаних з транспортуванням туш добутих тварин і птахів з місця полювання до господарства (або місця проживання мисливців);
– інші витрати.
Єгері господарства можуть займатися також
побічними промислами, в основному пов’язаними
із заготівлею (збором) продукції побічного лісового
користування та другорядних лісових матеріалів.
Кожне мисливське господарство може запроваджувати різні промисли залежно від низки чинників: природних умов та рослин, які ростуть на
його території; наявності ліцензій на той чи інший
вид користування лісом; наявності можливостей
реалізації (заготівельні фірми, пункти прийому сировини, ринки, фабрики (або цехи) з переробки сировини тощо). Залежно від виду промислу формуються різні витрати на їх здійснення. При заготівлі дикорослих плодів та ягід, грибів, лікарськотехнічної сировини матеріальними є витрати допоміжних матеріалів, тари і тарних матеріалів; пального, мастильних та інших матеріалів, пов’язаних з
транспортуванням заготовленої продукції до місць
зберігання, переробки або реалізації; інші витрати.
При добуванні березового і кленового соку виділяють матеріальні витрати, пов’язані з відбором
дерев, придатних для збору соку; підсочкою дерев
та доставкою соку до споживача або пункту
переробки (тара, пальне-мастильні матеріали або
вартість транспортних послуг тощо). Витрати промислів, пов’язаних із заготівлею другорядних лісових матеріалів, варто групувати окремо за їх видами. При заготівлі лубу, лози, кори, деревної зелені
та інших лісових матеріалів до матеріальних витрат
відносять: запчастини до спецінструменту; електроенергія, пальне, мастильне та інші матеріали, пов’язані
з первинною обробкою матеріалів (обрізання, сортування тощо) та їх транспортуванням до місць зберігання чи реалізації; тара і тарні матеріали; інші витрати.
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Якщо на території господарства є достатньо великі масиви хвойних насаджень, то за умови
одержання відповідних дозволів від ОУЛМГ, єгері
можуть здійснювати рубання ялинок та реалізацію
їх перед новорічними святами. Тоді матеріальними
витратами такого промислу будуть: вартість пального, мастильних та інших матеріалів, запчастин
для спецінструменту та транспортних засобів, що
використовують при рубанні та вивезенні ялинок з
лісу, транспортуванні їх до місць реалізації; інші
витрати. Мисливські господарства також можуть на
своїй території спеціально вирощувати ялинки для їх
подальшої реалізації в передноворічний період. Тоді до
матеріальних витрат цього промислу також варто віднести витрати на утримання розсадника (вартість садивного матеріалу, засобів захисту росли, добрив тощо).
Визначені нами витрати, що формуються на
рівні центрів витрат третього рівня (єгерських
обходів) вимагають перегрупування за видами
діяльності (центрами витрат другого рівня) – ведення мисливського господарства, організації та проведення полювання, побічних промислів (рис. 5). Всі
витрати, що визначені на рівні центрів витрат другого рівня, в сукупності формують витрати основної операційної діяльності (визначено нами як
центр витрат першого рівня).
Формування методики обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, послуг та робіт
передбачає визначення об’єктів обліку та об’єктів
калькулювання.
Вивчення наукової літератури свідчить, що
серед вчених немає одностайності щодо визначення
суті цих понять. Низка вчених поняття “об'єкт
обліку витрат ” розглядають як тотожне поняттю
“об’єкт калькулювання” [9, 10, 11]. Що стосується
нормативних документів, то у П (С) БО 16 “Витрати” визначено поняття “об’єкт витрат” як продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов’язаних з їх
виробництвом (виконанням) витрат [12]. Поняття ж
“об’єкт калькулювання” взагалі цим документом не
регламентовано. Такої ж думки дотримуються і деякі
вчені, зокрема Голов С. Ф., Бутинець Ф. Ф. [5, 13],
визначаючи в своїх працях об’єкт обліку витрат як предмет або вид діяльності, які потребують відокремленого
визначення пов’язаних з ними витрат.
Пушкар М. С. визначає об’єкт обліку витрат як
витрати на виробництво, що групуються за різними
ознаками з метою визначення собівартості продукції (матеріальні, трудові, фінансові). [14].
Бойко С. В. та Мазуркевич Н. В. наголошують,
що об’єкти обліку витрат відображають побудову
аналітичного обліку витрат у необхідному для користувачів інформації розрізі. Саме поняття “об’єкт
обліку витрат” розглядається як ознака групування
витрат для отримання інформації в інтересах контролю та управління. На їх думку, в деяких випадках
об’єкти обліку витрат можуть співпадати з об’єктами
калькулювання. І чим більше вони будуть співпадати,
тим більше витрат буде прямо включено до собівартості конкретних видів продукції, а тому точніше
можна буде визначити собівартість виробів. [15]
Окремі вчені вважають, що об’єкти обліку витрат також повинні бути виділені з врахуванням специфічних особливостей галузі. Так, Іванюта П. В. у
рослинництві об’єктами обліку, планування, аналі-

зу і контролю виробничих витрат визначає періоди
виконання робіт, технологічні операції, окремі види
культур, а також виробничі підрозділи; у тваринництві такими об’єктами можуть бути технологічні
групи тварин та види тварин, виробничі підрозділи
та окремі періоди. [16].
Узагальнюючи підходи вчених та враховуючи
особливості діяльності мисливських господарств,
можна стверджувати, що об’єкти обліку витрат та
об’єкти калькулювання не є тотожними. Нами визначено об’єкти обліку витрат мисливських господарств виходячи з організаційних, технологічних та
галузевих особливостей з врахуванням потреб
фінансового та управлінського обліку (рис. 6).
В свою чергу, об'єкти обліку витрат мисливських господарств співпадають з визначеними нами
центрами витрат першого і другого рівня, а також
місцями виникнення витрат. Що стосується центрів
витрат третього рівня (єгерських обходів), то, на
нашу думку, вони не є об’єктами обліку витрат, але
виступають об’єктами контролю.
Варто зазначити, що бухгалтерський облік витрат здійснюють за трьома напрямами: 1) елементами витрат; 2) місцями виникнення та центрами
витрат; 3) об’єктами фінансово-виробничої калькуляції витрат. Названі три напрями обліку витрат
тісно пов’язані між собою, доповнюючи один
одного і створюючи одне ціле, формуючи, таким
чином, базу внутрішньогосподарського обліку та
контролю [17].
Внаслідок проведеного дослідження, нами пропонується облік матеріальних витрат, з врахуванням організаційних та технологічних особливостей діяльності, починати з документального оформлення витрат за кожним місцем їх виникнення
(рис. 7).
Подальше узагальнення витрат за місцями виникнення нами пропонується здійснювати на
підставі первинних документів у відомостях витрачених матеріалів за видами робіт, що виконуються єгерем. Відомості складаються єгерем за
кожну декаду місяця і прикладаються до його звіту
(рис. 8), який подається мисливствознавцю.
Це дасть можливість організувати оперативний
облік та внутрішньогосподарський контроль витрат
за кожну декаду місяця за видами робіт, що
виконуються єгерем з подальшим узагальненням за
центрами витрат різних рівнів. Для цього нами пропонується формувати контрольно-накопичувальні
відомості за місяць, об’єднуючи дані подекадних
відомостей. Записи в контрольно-накопичувальні
відомості повинен здійснювати мисливствознавець,
вказуючи витрачання матеріалів за планом, фактичне і відхилення. На нашу думку, ці відомості
можуть використовуватись не лише для обліку, але
й організації внутрішньогосподарського контролю
за центрами витрат. Своєю чергою витрати центрів
ІІ рівня узагальнюються бухгалтером на основі
накопичувальних відомостей у зведених відомостях
за видами робіт загалом за місяць, у яких відображається витрачання кожного виду матеріалів у
кількісних та вартісних показниках.
Узагальнення єдиного методичного підходу до
формування матеріальних витрат за центрами трьох
рівнів для потреб обліку представлено нами на рис. 9.
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Висновки. Отже, внаслідок проведеного дослідження авторами було встановлено, що центром
відповідальності є мисливське господарство загалом, який включає центри витрат трьох рівнів. З
врахуванням організаційно-технологічних особливостей мисливського господарства визначено об’єкти
обліку витрат та їх відповідність центрам витрат
першого та другого рівнів та місцям їх виникнення
(за видами робіт, послуг, продукції). Виходячи з

цього, нами запропоновано організаційну схему
формування витрат за місцями їх виникнення з
подальшими узагальненнями за центрами витрат
різних рівнів та відповідну методику обліку матеріальних витрат. Ці пропозиції стануть основою
для подальших досліджень і розроблення організаційно-методичних засад внутрішньогосподарського
контролю витрат мисливських господарств.

129

Ведення мисливського господарства
Біотехнічні заходи
(виготовлення та ремонт
біотехспоруд)

Наряд на виконання робіт, акт виконаних робіт (для сторонніх
організацій), довідка про виготовлені та відремонтовані
біотехспоруди

(вирощування, заготівля та
викладення кормів)

Забірна картка на одержання кормів, накладна на внутрішнє
переміщення, акт списання посівного матеріалу, акт
оприбуткування вирощених (зібраних) кормів, акт на
оприбуткування заготовлених кормів, відомість викладених
кормів для підгодівлі диких тварин, відомість витрачених кормів
для підгодівлі живовідловлених диких тварин, кормова відомість
на утримання диких тварин у розплідниках (вольєрах)

Живовідлов та відстріли

Акт про живовідлов тварин і птахів, акт селекційного відстрілу,
акт про добування хижих та шкідливих тварин і птахів

Біотехнічні заходи

Екологічні заходи

Довідка про проведені екологічні заходи, наряд на виконання
робіт

Послуги з організації та проведення полювання

Полювання

Акт проведення полювання, акт препарування тварин та
оброблення трофеїв, акт на розробку туші добутих тварин,
довідка про надані інші послуги

Побічні промисли
Заготівля (збір) продукції
побічного лісового
користування та другорядних
лісових матеріалів

Акт на оприбуткування заготовленої і зібраної продукції
побічного лісового користування

Допоміжні виробництва
Утримання та ремонт
транспорту, забезпечення
енергією, розробка туш,
виготовлення трофеїв та ін.

Акт препарування тварин та оброблення трофеїв,
акт на розробку туші добутих тварин
Інші види – відповідно до галузевих інструкцій

Підсобні господарства
Утримання свійських тварин,
бджіл, вирощування
сільськогосподарських
культур, інші

Відповідно до галузевих інструкцій

Рис. 7. Схема документального оформлення господарських операцій мисливських господарств
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ – ОСНОВА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
МАКРОСИСТЕМ
Проведено аналіз ефективності концепції соціально-економічного розвитку. Визначено моделі
зростання і сталого розвитку економіки України, при цьому акцентується увага на циклічності цих
процесів.
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Вступ. Одним із найважливіших методологічних принципів економічної науки є системність
аналізу. Згідно принципами системного аналізу
будь-яка проблема, що виникає перед суспільством,
повинна розглядатись як ціле, як система у взаємодії всіх її компонентів. Для прийняття рішення
про управління цією системою необхідно визначити її мету, цілі її окремих підсистем і численність
альтернатив досягнення цих цілей, які порівнюються за певними критеріями ефективності, й обрати
найпридатніший для цієї ситуації спосіб управління. Важливим етапом системного аналізу є побудова узагальненої моделі досліджуваної системи, в
якій враховано всі її суттєві складові. Основою
системного аналізу є системний підхід:
- розроблення засобів наведення досліджуваних
об’єктів як систем побудова узагальнених моделей
системи, моделей різних класів і специфічних
властивостей систем
- дослідження структури теорій систем і різних
системних концепцій і розробок.
У зв’язку з пошуком ефективної моделі зростання й розвитку національної економіки, системний аналіз економічного зростання й розвитку є
актуальним: формування моделі вимагає чіткого
визначення всіх її елементів.

них сторін явища, що дає можливість зрозуміти закономірності його розвитку. Крім того, враховуючи
з загальнофілософські вимоги, розробка методології повинна здійснюватись за двома напрямами:
об’єктивної та суб’єктивної діалектики. Це означає,
що предметом аналізу дослідника процесів зростання й розвитку повинні стати, з одного боку, загальні основи й закономірності їх історичних форм, з
іншого – специфіка форм зростання й розвитку в
конкретно-історичних умовах, а також визнання
цієї специфіки і практичне використання закономірностей конкретних форм. На думку фахівців,
більша частина накопичених знань про економічні
процеси й явища існує саме як знання про їх
специфічні форми [4, с. 38-39], чим і пояснюється
«обмеженість практичних висновків», що випливають із них.
Відсутність системних досліджень зростання й
розвитку спричинила недосконалість і невпорядкованість понятійного апарату теорії. Більш того, в
теорії економічного зростання й розвитку питання
понятійного апарату не розглядається. Всі автори
використовують поняття теорії як загальноприйняте, але кожен із них дає своє тлумачення цих
понять, маючи з власного уявлення про них. Так,
наприклад, у навчальному посібнику «Економічний
розвиток і державна економічна політика» (тобто в
навчальній літературі, яка повинна містити тлумачення понять і категорії, лише за допомогою яких
наука здатна висловлювати свій основний зміст!),
що є результатом колектив-ної праці поважних
українських авторів під загальним керівництвом
Ю. Єханурова, зав-дання визначення основних понять теорії зростання й розвитку навіть не визначено [5]. Також не передбачено вирішення методологічних проблем теорії економічного зростання й
розвитку в колективних монографіях за редакцією
поважного вітчизняного науковця В.М. Гейця [3].
У літературі наявне також хаотичнее та суперечливе тлумачення понять теорії економічного
зростання й розвитку. Чинником суперечливих
тлумачень основних понять Л. І. Дмитриченко вважає відходження від загальнофілософських визначень форми й змісту, напрямків, моделей і механізмів, із чим ми повністю погоджуємось з автором
[4, с. 51]. Крім того, «понятійний апарат будь-якої
науки – це визначена система, що відповідно вимагає системного аналізу. Це означає, по-перше, наявність структурно-функціональних зв’язків елементів системи, і по-друге, наявність прямих і зворотних зв’язків між елементами системи. Отже, категорії і поняття діалектично взаємозв’язані й «рухливі». Форма одного явища може виступати формою і змістом іншого... У цьому ... полягають складнощі щодо розмежування понять теорії... Проте ці
труднощі не можуть служити виправданням неживаженого оперування цими поняттями» [4, с. 52].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
наукових монографіях і статтях методологія системного аналізу процесів економічного зростання й
розвитку використана дуже обмежено, що можна
пояснити недостатністю розробленістю такої методології щодо досліджень економічних процесів та
явищ. На нашу думку, безсистемність аналізу проблеми, сприяла тому, що «теорія економічного зростання викликає більшу цікавість в аспекті свого
математичного змісту, ніж в аспекті проникнення в
сутність дійсного функціонування економічної системи» [4, с. 213]. Зауважимо, що одним із най
виразніших сучасних прикладів викладення результатів системного дослідження економічних об’єктів, на нашу думку, є монографія Л. І. Дмитриченко
«Государственное регулирование экономики: методология и теория» [4]. Робота присвячена проблемам державного регулювання економічних процесів, але разом із тим являє собою досконалий
алгоритм теоретико-методологічного системного
дослідження економічного об’єкта. У процесі системного аналізу економічного зростання й розвитку
ми дозволили собі скористатися цим запропонованим алгоритмом.
Серед здобутків теоретичних і методологічних
досліджень проблеми особливо вартий уваги вислів
одного з найвідоміших у світі істориків і методологів економічної науки Марка Блауга. На його
думку численні сучасні концепції відтворення,
криз, циклів, зростання й розвитку страждають
«надмірною абстрактністю» і «допускають значну
ступінь незалежності від спостережуваних фактів»,
що зумовлює «обмеженість їх практичних висновків» і нездатність «пролити світло на чинники
незбалансованого зростання або на політику, яка
необхідна, щоб управляти економікою» [2, с. 358359]. У зв’язку з цим необхідно сказати, що
методологічні дослідження вимагають високого
ступеня абстракції, тобто відхилення від конкрет-

Постановка завдання. Метою статті є встановлення взаємозв’язків між процесами зростання й
розвитку з процесами відтворення й циклічності, а
також, визначення зростання, циклічності, відтворення, розвитку як процесів соціально-економічної
динаміки або складових загальносвітового прогресу.
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Виклад основного матеріалу. У світовій практиці наявна достатня кількість моделей економічного зростання й розвитку. В економічній літературі зустрічається декілька критеріїв розмежування
моделей зростання й розвитку. Так, на підставі концептуального підходу виокремлюють кейнсіанські,
неокласичні, інституціональні моделі; за національним критерієм – американську, японську, шведську, латиноамериканську та ін. Вибір моделі економічного зростання й розвитку залежить, з одного
боку, від того, наскільки науковим є уявлення
дослідника про сутність економічного зростання й
розвитку. З іншого боку, різноманітність моделей
економічного зростання й розвитку зумовлена тим,
що модель залежить від історичних умов, в яких
вона використовується, від особливостей соціально-економічного розвитку, економічної і навіть політичної ситуації в країні, цільових орієнтирів державної політики.
Будь-яка модель має зміст, коли функціонує.
Отже, модель припускає конкретний механізм
функціонування. Модель – певним чином конкретний працюючий механізм.
Поняття «зростання» у філософських словниках відсутнє. Найпоширенішим визначенням економічного зростання в економічній літературі є відносна зміна загального або середньодушового
об’єму ВВП за певний період. На нашу думку, таке
визначення не розкриває сутності цього явища: сутність зростання пов’язана лише з одним із статистичних показників. Проте можливе використання й
інших показників, тому наведене визначення не є
загально визнаним, як поняття «економічного зростання» [11, с. 240]. Щодо розвитку зростання можна вважати однією із його фаз. Як і будь-яка економічна категорія, «економічне зростання» є результатом дії цілої
низки економічних законів, насамперед закону суспільного розподілу праці й закону економії суспільної
праці. Це надає йому ряд загальних властивостей,
притаманних будь-якому типу господарювання й будьякій формі власності. Разом із тим, на економічне
зростання впливають й специфічні закони, і головне –
основний економічний закон того або іншого способу
вироб-ництва. Саме він надає конкретну соціальноекономічну специфіку мех.анізму економічного зростання тієї чи іншої економічної системи.
Економічне зростання можна розглядати і як
інтегральну характеристику економічного розвитку, яке завжди системне. Тому економічне зростання має тавро системної якості. Головною ознакою системності є цілісність, основу якої становить
співвідношення частин і цілого. Являючи собою
єдність різноманітного, цілісність системи  це
утворення нової якісної визначеності, яка не є
простою сумою складових її частин, а ґрунтується
на їх взаємодії. Розуміння цієї якісної визначеності
й є найвищим результатом пізнання реальної
дійсності. У процесі такого осмислення окремі частини й елементи системи аналізуються не заради їх
власного пізнання, а задля наступного їх зведення в
єдине ціле. Таке «зведення в єдине ціле» здійснюється в понятті «мета» системи, яка визначає
спрямованість її руху, всю структуру, зміст, протиріччя й механізм функціодування. В аспекті системного підходу економічне зростання може висловлювати реалізацію мети економічної системи,
отже в ньому синтезуються всі її якісні й кількісні

зміни, віддзеркалюється еволюція її соціальноекономічної природи, тобто спосіб економічного
розвитку.
Особливої актуальності проблеми циклічності
набувають у зв’язку з пошуком шляхів здолання
трансформаційного спаду, якого зазнали постсоціалістичні країни взагалі й Україна зокрема. У своїх
пошуках вітчизняні дослідники звертаються до
західної економічної науки, що напрацювала безліч
способів і методів здолання економічних криз, згладжування економічного розвитку в межах промислового циклу. У зв’язку з цим постає необхідність порівняльного аналізу зазначених явищ. Трансформаційний спад й циклічна економічна криза мають зовнішньо однакові форми прояву. Подібність зовнішніх
форм прояву зумовлена єдністю функцій, яку кожне з
цих явищ виконують, а саме: примусове вирішення
накопичених раніше соціально-економічних протиріч, які матеріалізувавлися в макроекономічній
структурі, що сформувалась у попередній період.
Оскільки попередній період виявляється різним не
лише за тривалістю, а й за суттю, то при зовнішній
подібності циклічна економічна криза й економічна
криза, як частина і прояв трансформаційного спаду
різного походженьня, здійснюють свої функції в
принципово різних історичних умовах.
Для розвинутої ринкової економіки зазначений
період вимірюється тривалістю промислового циклу, що завершується фазою кризи перевиробництва
товарів, яка свідчить про порушення відповідності
виробництва й споживання в суспільному масштабі
і разом із тим про вичерпання потенціалу розвитку
на матеріальному підґрунті цього покоління техніки й технології, застарілість пропорцій суспільного виробництва. При зміні технологічних укладів
криза глибша й триваліша. Техніко-технологічним
оновленням знімаються границі підвищення ефективності, відкриваються нові перспективи пожвавлення й підйому виробництва в межах чергового
ділового циклу. Рівновага макросистеми кожного
разу поновлюється на ґрунті більш досконалої
техніки й технології, при новій структурі пропорцій
народного господарства, що й відкриває нові перспективи ефективного функціонування економіки і
відповідно забезпечується вищий рівень задоволення суспільних потреб. Таким чином долаються
соціально-економічні протиріччя, що накопичились
протягом попереднього циклу, але система наявних
економічних відносин докорінно не змінюється. Більш
того, зміною промислових криз, як певних етапів в
реалізації науково-технічного прогресу, забезпечується
її подальший розвиток. Результатом кризи є приведення у відповідність структури виробництва й структури потреб при певному рівні доходів економічних
суб’єктів. Після такої перебудови на базі техніко-технологічних інновацій починається підйом, зростання
економіки, розширення відтворення.
Трансформація суспільства як змінення системи суспільно-виробничих, економічних та інших
суспільних відносин вирішує протиріччя між виробничими силами, які пішли вперед, й суспільновиробничими відносинами, які відстали, а також
протиріччя між останніми та іншими суспільними
відносинами.
Трансформація охоплює не лише економіку, а всі
сторони макросистеми: перетворюються економічні,
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політичні, соціальні відносини. Трансформація також
має свої етапи, які можна подати таким чином:
нарощування передумов у вигляді протиріч, що загострюються, всередині попередньої системи; криза, що
охоплює всі складові соціально-економічної макросистеми, в тому числі й трансформаційний економічний
спад; долання кризи на всьому системному просторі, в
тому числі й трансформаційного економічного спаду –
пожвавлення й зростання, розширене відтворення.
Таким чином, масштаби руйнування в процесі
трансформації зовсім інші, якщо порівнювати їх із
руйнуваннями, спричиненими кризовими явищами
в межах традиційного промислового циклу. Саме
це необхідно враховувати при використанні досвіду
світової практики здолання кризових явищ.
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Висновки. Унікальність перехідного періоду в
економіці України актуалізує практичну значущість дослідження зусиллями вітчизняної економічної науки, яка повинна дати адекватне віддзеркалення процесів, що відбуваються в національній
економіці, і запропонувати шляхи й засоби вирішення зазначених проблем.
Особливе значення як для теорії, так і для
практики має вирішення методологічних проблем
теорії економічного зростання й розвитку, зокрема
розробка категоріального апарату, аналіз та систематизація понять та категорій, оскільки ефективність розробленої концепції соціально-економічного розвитку, обраної моделі зростання і сталого
розвитку економіки України. Розуміння сутності
явищ і процесів й об’єктивних закономірностей їх
розвитку дозволяє свідомо й ефективно впливати
на них, що й зумовлює практичний ефект.
Таким чином, елементами, що посідають чільне
місце в системи категорій і понять теорії економічного зростання й розвитку буде слугувати модель.
Наступним кроком наукового дослідження проблеми є «наповнення» кожного абстрактного елементу теорії конкретним його змістом.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Проаналізовано наукові підходи зарубіжних і вітчизняних вчених щодо формування системи вимірювання продуктивності операційної діяльності підприємства. Досліджено та обґрунтовано елементи
системи вимірювання продуктивності операційної діяльності підприємства в контексті механізму
управління продуктивністю.
Ключові слова: витрати, вимірювання, ефект, операційний, підприємство, показник, продуктивність,
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Trut O.
FORMING OF THE SYSTEM OF MEASURING OF THE PRODUCTIVITY OF
ENTERPRISE
Scientific approaches of foreign and home scientists are analysed in relation to forming of the system of
measuring of the productivity of operating activity of enterprise. Investigational and the elements of the system of
measuring of the productivity of operating activity of enterprise are reasonable in the context of mechanism of
management the productivity.
Keywords: charges, measuring, effect, operation, enterprise, index, productivity, result, resources, synergy,
system, management.
Вступ. Узагальнення наукових праць з питань
теорії та методології продуктивності показало, що
орієнтація на зростання продуктивності не є
принципово новим підходом до оцінки економічної
ефективності діяльності підприємств. Вона відображає зміщення акцентів з оцінки поточного стану
підприємства на оцінку його стану в перспективі.
Механізм управління продуктивністю, залежить від характеру операційної системи організації.
В деяких системах вона має важливе значення, але
її не обирають як критерій, який змінюють і контролюють безпосередньо. У інших системах продуктивність, поза сумнівом, слід інтегрувати з
існуючими підсистемами управління.
Перед керівництвом сучасних вітчизняних
організацій постає серйозне завдання – правильно
вирішити, коли продуктивність необхідно включити в системи контролю і як це ефективно зробити. І
тому більшість проблем управління вітчизняними
підприємствами в наші дні пов'язана з недостатньо
чітким розумінням того, чого дійсно очікують від
операційних систем організацій.
Складність управління сукупною продуктивністю ресурсного потенціалу підприємства посилюється наявністю великої кількості чинників
впливу і відсутністю єдиної методології вимірювання продуктивності його складових. Управління
продуктивністю ресурсного потенціалу підприємства буде ефективним на практиці тільки за
умови грамотного методичного інструментарію, що
забезпечує виділення ключових чинників впливу,
системний характер вимірювання продуктивності
ресурсів і оптимізацію управлінських рішень, адекватних поставленим цілям.

Міжнародний досвід показує, що система
управління будь-якою ланкою економіки, яка не
передбачає вимірювання продуктивності, є низькоефективною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню проблеми управління продуктивністю присвячені наукові праці як вітчизняних так і
зарубіжних авторів. Фундаментальні положення
економічної науки в цілому, а також теорії продуктивності, зокрема, висвітлені в працях А. Сміта,
Д. Ріккардо, А. Маршалла, К. Маркса, Р. Струміліна, В. У. Леонтьева.
У працях зарубіжних вчених проблема продуктивності підприємства досліджена істотно ширше. Зокрема Ф.Тейлор, Р. Емерсон, Д. Синк,
П. Друккер, І. Масааки, М. Аоки, Д. Нортон,
Р. Каплан, Р. Чейз продуктивність розглядають з
погляду всіх елементів виробничого процесу: праці,
капіталу, енергії, інформації. Крім того, достатньо
досліджені проблеми управління структуроутворюючими чинниками продуктивності підприємства.
Дослідження вітчизняних вчених в основному
спрямовані на вивчення трудового чинника продуктивності. Зокрема питання вимірювання і плануВання продуктивності праці широко розглянуті в
працях радянських економістів Д. Бардіна, Л. Бляхмана, І. Борщевського, Л. Костіна, А. Кудрявцева,
А. Машинського, М. Назарова, Л. Сатуновського,
А. Френкеля. Проте, проблеми продуктивності підприємства розглянуті досить вузько, оскільки практично відсутні роботи, присвячені вивченню продуктивності інших чинників операційної діяльності
підприємства.
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Вивченню питань продуктивності підприємства
на сучасному етапі економічного розвитку України
присвячені публікації О. Березіна, І. Бланка, О. Виноградової, В. Жигалова, О. Кузьміна, А. Ласкавого, В. Онищенка, Д. Черваньова, Ф. Хміля та ін.
Зауважимо, що глибоке розуміння категорії «продуктивність» приймається і багатьма сучасними
вітчизняними економістами.
Проте, незважаючи на значний науковий доробок вчених, окремі питання методології управління
та методичних засад вимірювання продуктивності
підприємств у сучасних соціально-економічних
умовах потребують подальшого вивчення.

Отже, система вимірювання продуктивності повинна бути пріоритетним напрямом управлінської
діяльності менеджерів усіх рівнів управління.
Оптимальне співвідношення між темпами зростання продуктивності та середньої заробітної плати,
динамікою цін і прибутків неможливо забезпечити,
абстрагуючись від аналітичних показників продуктивності.
Продуктивність підприємств створюють спільною дією праця (людські ресурси), капітал (фізичні
та фінансові активи), енергія, матеріали та
інформація. В процесі їхнього поєднання виникає
нова продуктивна сила – синергічний ефект, який
за спільних дій відносно незалежних чинників
вищий за суму ефекту від незалежного їх функціонування. Загалом продуктивність – це економічне
мірило ефективності, яке підсумовує вартість продукції стосовно вартості ресурсів, використаних
для її виготовлення. Продуктивність підприємства є
первинним показником рівня прибутковості, а в
кінцевому підсумку – її здатності вижити.
Загальну продуктивність підприємства визначають за формулою:

Постановка завдання. Метою статті є дослідження теоретичних засад і методологічних підходів
до формування системи вимірювання продуктивності підприємства.
Виклад основного матеріалу. На думку зарубіжних вчених, суть процесу управління продуктивністю полягає в тому, щоб спонукати до планування продуктивності і здійснення заходів за допомогою системи вимірювання продуктивності [6].
Початковим етапом формування ефективного механізму управління продуктивністю підприємства є
обґрунтування системи вимірювання продуктивності та вибір показників продуктивності. (рис. 1).
Мета процесу вимірювання продуктивності полягає у визначенні таких показників взаємозв'язку
між показником продукції та показником витрат,
які дозволяють управлінським працівникам ухвалювати ефективні рішення і краще управляти операційними системами.
На рівні підприємств продуктивність вимірюється з метою визначення їх реального економічного потенціалу та визначення місця в галузі і на
ринку. Вимірювання продуктивності вже само по
собі стимулює удосконалення системи управління,
організації праці та виробництва. Як показує світовий досвід, сама наявність системи вимірювання
продуктивності в будь-якій ланці економіки сприяє
підвищенню продуктивності до 5-10 % без будьяких організаційних змін чи капітальних вкладень.
Результати вимірювання продуктивності повинні надати менеджерові нову інформацію про
операційну систему, є вихідними при визначенні
реальних цілей та стратегічних орієнтирів діяльності підприємства. У той же час відсутність об’єктивної системи вимірювання продуктивності негативно впливає на систему соціально-трудових відносин між робітниками, менеджерами й підприємцями.
На мікрорівні необхідно застосовувати наскрізну систему вимірювання, яка б охоплювала підприємство та всі його структурні елементи – процеси,
виробничі дільниці, бригади, робочі місця.

Продуктивність 

Результати
Затрати

Виникає запитання, що вважати результатом
операційної діяльності підприємства. В економічній літературі існує декілька точок зору, які можна
звести у три підходи. Прихильники першого підходу, зокрема, більшість вітчизняних вчених вважають результатом виробництва обсяг готової продукції чи виробленої за одиницю часу. На нашу
думку, це пояснюється успадкованими від адміністративно-командної системи управління стереотипами і прийомами, де ігнорувалася дія об’єктивних економічних законів, зокрема, попиту та пропозиції.
Другий підхід, який є домінуючим в зарубіжній
економічній літературі, визначає рівень продуктивності тільки за тією продукцією, яка куплена, а не
просто вироблена. А то можна «високопродуктивно» виробляти продукцію, непотрібну споживачам.
Найбільш результативним, на нашу думку, в
нинішніх умовах функціонування господарюючих
суб’єктів є третій підхід, який визначає як сукупну, так і часткову продуктивність підприємства
на основі доданої вартості, оскільки цей показник
елімінуючи витрати уречевленої праці найбільш
об’єктивно відображає фактичний трудовий внесок
персоналу підприємства у новостворений обсяг товарів і послуг (табл. 1).
Додана вартість (VA) визначається шляхом віднімання із обсягу продажів (S) усіх витрат (Х):
VA = S – X.
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Таблиця 1
Складові доданої вартості та сукупних витрат підприємства

П
р
о
д
а
ж
і

Використана сировина
Куплені вироби
Обслуговування діяльності підприємства

Rm
В
W

Знос, амортизація

D

Витрати на заробітну плату робітників
Витрати на заробітну плату управлінських
працівників
Торговельні, адміністративні витрати,
витрати обігу

L

Прибуток
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Pn
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Таким чином, виходячи із наведених у табл. 1
елементів виходу продукції, додану вартість і сукупну продуктивність можна розрахувати за таким
алгоритмом:
д о д а н а в а р т іст ь = п р о д а ж і  ( R m  B  W  D ) ;

додана вартість продажі( RmBWD)
сукупна
вартість Pt  усі витрати  LScRmBWDSa
Відповідно часткові показники продуктивності – це
відношення доданої вартості до витрат окремих
видів операційних ресурсів підприємства.
Продуктивність підприємства є категорією ринковою, оскільки тільки ринок через механізм попиту і пропозиції може визначити, наскільки продуктивно функціонує підприємство. І тому, на наш
погляд, поняття продуктивності підприємства як
економічної категорії слід розуміти як спроможність операційної системи підприємства задовольняти потреби споживачів в продуктах і послугах із
затребуваними на ринку споживчими властивостями при забезпечені постійного зростання доходу
в розрахунку на витрачену одиницю ресурсу. Тому
при конструюванні показників її вимірювання
необхідно враховувати не обсяги готової чи товарної продукції, а обсяги реалізованої продукції.
Це зумовлює необхідність введення понять
внутрішньої та зовнішньої продуктивності підприємства, відмінність яких буде визначатися, що вважати результатом виробництва. Внутрішня продуктивність буде вимірюватися як відношення готової
продукції до витрат на її виробництво, зовнішня –
реалізованої продукції до суми сукупних витрат.
При цьому зовнішня продуктивність виконує вирішальну роль, оскільки споживачу продукції байдуже, яка кількість ресурсів була витрачена на її
виробництво, для нього важливе лише те, якою
мірою продукція задовольняє його потреби. Проте
зовнішня продуктивність забезпечується підвищенням внутрішньої продуктивності, тобто підвищенням продуктивності використовуваних операційних
ресурсів.
Враховуючи доробки зарубіжних дослідників
та рішення Міжнародної організації праці з питань
продуктивності, нами обґрунтовано, що економічна
категорія продуктивності повинна характеризувати
обсяг споживчих вартостей, створених на одиницю
витрат операційних ресурсів. Наведене визначення
продуктивності дозволяє одночасно врахувати інтереси виробника, зацікавленого в економії витрат, та
інтереси споживача продукції, який задовольняє
свої потреби як її кількістю, так і якістю. При
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цьому акцентується увага керівництва не тільки на
необхідності урахування сукупних виробничих
витрат, але й на обсязі споживчих вартостей (на
відміну від фізичного обсягу продукції). Крім того,
зазначений підхід до продуктивності дозволяє вітчизняним підприємствам інтегруватися в світову
економічну систему.
Для успішного функціонування механізму управління продуктивністю підприємства необхідно
економічно обґрунтувати систему показників вимірювання, які дають уяву про раціональність використання усіх операційних ресурсів, проводити
повну оцінку характеру їх зміни, розробляти програми щодо використання виявлених резервів та
контролю реалізації останньої, тобто послідовно
розглядати замкнутий цикл завдань, вирішення
яких й являє собою процес управління продуктивністю. У кожному конкретному випадку вибір
показників визначає специфіка виробництва певних
товарів (послуг), специфіка задіяних у виробництві
ресурсів, прийнята система управління продуктивністю організації.
Відповідно до поданої структурно-логiчної схеми процесу управління продуктивністю підприємства (рис.1) система вимірювання продуктивності включає дві основні групи показників продуктивності. Перша охоплює статичні коефіцієнти
продуктивності, які отримують шляхом ділення
показника виробленої чи реалізованої продукції на
показники витрат за певний період; друга – динамічні індекси продуктивності, які розраховують
діленням статичного коефіцієнта продуктивності за
певний період на аналогічний коефіцієнт за певний
попередній період. Усередині кожної групи є
часткові факторні, багатофакторні і сукупні
факторні типи показників продуктивності. Кожен із
показників відображає відношення продукції до
затрат, але вони різняться кількістю елементів
затрат у знаменнику. Для агрегації різнорідних видів продукції і витрат як правило, використовують
як спільні знаменники питомі ціни і витрати.
Важливо також відзначити, що система вимірювання продуктивності може включати комбінації
різних типів взаємозв'язків, що відносяться до вимірювання. Наприклад, система може включати
декілька часткових факторних коефіцієнтів, так само як і низку багатофакторних коефіцієнтів, а
також відповідні індекси для цих коефіцієнтів.
В ході проведеного дослідження нами встановлено, що, незважаючи на істотне зростання в загальних витратах підприємств витрат уречевленої
праці, вітчизняні теоретики та практики до теперішнього часу приділяють більше уваги дослідженню продуктивності живої праці. В сучасних
умовах господарювання показники продуктивності
живої праці мають невелику операційну цінність,
тим більше, якщо вони розглядаються відокремлено від системи показників оцінки загальної
ефективності виробництва. Пропозиції зарубіжних
вчених щодо переходу до розрахунків загальної
продуктивності поділяються і вітчизняними науковцями, проте не знайшли широкої підтримки в
діяльності вітчизняного менеджменту.
Отже, система вимірювання повинна своєчасно
інформувати менеджмент підприємства про необхідність оперативного втручання в хід операцій-

ного процесу, сигналізувати про загрози розвитку
операційної системи підприємства та гармонійно
доповнювати інші системи вимірювання результативності організації.

ходи та методи до розуміння та управління продуктивністю. Основним об’єктивним чинником є
відмінності в підходах представників різних наукових дисциплін, що породжують плутанину в
думках практиків, які мають свій погляд на продуктивність, заснований на специфіці керованою
ними операційною системою.

Висновки. Разом з тим, як свідчить практика
господарювання, на більшості вітчизняних підприємств менеджери не приділяють належної уваги
питанням системного управління продуктивністю.
Так, дослідження системи вимірювання продуктивності на хлібопекарних підприємствах м. Львова
дозволило зробити нам такі висновки:
 перелік показників для оцінки продуктивності обмежений;
 оцінка продуктивності живої праці здійснюється на рівні цехів лише за показником виробітку товарної продукції в порівняльних цінах на
одного працівника промислово-виробничого персоналу;
 використання основних засобів у виробництві оцінюється фондовіддачею, а матеріальних
ресурсів - зміною норм витрат у розрізі їхніх окремих видів;
 узагальнююча оцінка використання всіх
операційних ресурсів не проводиться;
 інтегральний показник продуктивності хлібопекарних підприємств не розраховується;
 відсутні розрахунки граничної продуктивності і заміщення окремих видів операційних ресурсів.
Така ситуація, на наш погляд, зумовлена як
суб’єктивними так і об’єктивними чинниками. Суб’єктивними чинниками є: інертність менеджменту
вітчизняних організацій та короткостроковість управлінських рішень, успадкованих від попередньої
системи господарювання та управління; вузьке розуміння продуктивності організації, в основі якого
виключно продуктивність трудових ресурсів; під-
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ЛЬВІВЩИНИ
У статті розглянуто сучасні тенденції інноваційної діяльності підприємств Львівщини, проаналізовано сприятливі і гальмівні чинники інноваційної активності малого підприємництва регіону та
розроблено низку рекомендацій для інноваційних зрушень у малому бізнесі.
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The article deals with the current trends of innovation enterprises in Lviv, analyzed favorable and inhibitory
factors of innovation activity of small business area and developed a number of recommendations for innovative
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Вступ. Характеризуючи регіональні аспекти
інноваційної активності на прикладі Львівської
області, слід визнати що інституційне, інфраструктурне, маркетингове та інформаційне забезпечення
набуває різноманітних форм, методів, інструментів,
чим сприяє повільному, але поступовому покращенню ситуації. Актуальність статті обумовлються
тим, що побудова сучасної конкурентоспроможної
економіки можлива лише на основі активізації
інноваційної та інвестиційної діяльності, спрямування фінансових, технологічних та організаційних
ресурсів на інноваційні цілі як на макро-, так і на
мезо- та мікрорівні.
Інноваційна активність малого підприємництва
(МП) є багатоаспектним явищем, її специфічні
прояви диференціюються: за масштабом та якістю
захищеності, за рівнем невизначеності та забезпечення, за можливостями управління, залежно від
сфери прояву та динаміки. Проте до сьогодні практично не вивченими залишаються питання взаємодії учасників інноваційних процесів у інтерактивному середовищі. Недостатньо уваги приділено
науковцями проблемі інвестування у принципово
нові технології суб‘єктами малого бізнесу.

цевому рівні і регіональної, і державної політики
підтримки малого підприємництва у цілому, політики зайнятості населення та інвестиційно-інноваційної стратегії держави. Львівською міською
радою ухвалено Програму сприяння розвитку підприємництва у м.Львові на 2011-2013 роки [12].
Програма відображає систему цілей, завдань, комплексу заходів, спрямованих на створення сприятливих умов розвитку підприємництва у м. Львові.
Програма підготовлена відповідно до правового поля України, з врахуванням рекомендацій
Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва [10]. Програма
формує інвестиційне середовище і є складовою частиною Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Львова на 2011-2013 рр., координуючи процеси створення позитивного підприємницького клімату шляхом сприяння вдосконаленню рівня відносин і співпраці підприємців з
органами місцевого самоврядування, органами державної влади.
На основі вивчення статистичних джерел інформації нами досліджувалась інноваційна активність малих підприємств Львівської області. Інноваційні заходи, спрямовані на підвищення технічного рівня і виробництва нової продукції, здійснювало у 2011 р., за даними Головного управління
статистики у Львівській області, 100 промислових
підприємств, що на 2% менше попереднього року
[9]. Частка інноваційно-активних у загальній кількості складала 13,2% (14,2% по Україні в цілому).
В цілому по Україні з-поміж інноваційно-активних підприємств більшість запроваджує маркетингові інновації, які, зазвичай, супроводжуються
організаційними змінами, 60% підприємств налагоджують виробництво і реалізацію нової продукції
і лише 41% розробляє або впроваджує нові технології. На жаль, дуже мало організацій застосовують
концепцію дотримання спадковості властивостей у
низці елементів розвитку системи, оскільки вона
потребує формування та оновлення банків ідей,
технічних нововведень, застосування дієвих систем
відбору та оцінювання найкращих з них.
Проте, попри розповсюджену думку про здатність малого приватного бізнесу до максимальної
мобілізації доступних ресурсів, включаючи нові
досягнення у технічній, економічній, організаційній, інформаційній сферах, як показує практика,
зміни в основному стосуються основних виробничих фондів, організації виробництва та праці, властивостей продукції. Хоча, як відомо, базисні технологічні інновації приносять надприбутки, проте
підприємства-послідовники досить швидко наздоганяють інноваційні. Максимальний ризик невдачі
припадає на стадію впровадження, а на стадії зростання активізуються послідовники і у монополістановатора з’являється все більше конкурентів, що
вирівнює ситуацію (кон’юнктуру) на ринку, різко
скорочує його надприбутки. Якщо за ознакою
швидкості сприйняття нововведень, поділити підприємства на чотири сегменти: новаторів, ранніх,
пізніх послідовників і аутсайдерів, імовірність
успішнішої діяльності другого типу іноді вища, ніж
першого.
Структура інноваційної діяльності МП Львівщини свідчить, що найпоширенішим напрямом

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вихідною теоретичною базою дослідження послужили наукові положення вітчизняних і зарубіжних
вчених з питань інноваційної діяльності, зокрема:
Васильціва Т. Г., Борщевського В. В., Геєця В. М.,
Семиноженка В. П., Жаліла Я., Черваньова Д. М.,
Кухти П. В. [6, 8, 11, 14]. Методологічною базою
послужив комплекс загальних і специфічних методів дослідження, що використовуються в сучасній економічній теорії [10], у т.ч. власні соціологічні опитування. Інформаційну базу дослідження
склали статистичні матеріали, законодавчі та нормативні акти [1-5, 7, 9, 13].
Постановка завдання. Мале підприємництво,
як особлива форма економічної активності, виконує
низку функцій, спрямованих на підвищення економічного потенціалу міста, формування передумов
для практичної реалізації інноваційних проектів,
створення нових робочих місць, зростання доходів
населення, збереження та розвитку його інфраструктури. У той же час цей сектор економіки міста
потребує підтримки та стимулювання його розвитку. Відтак, метою дослідження є вивчення закономірностей і тенденцій розвитку інноваційного
МП на регіональному рівні. Відповідно до мети,
основні завдання полягали у структуризації інноваційної діяльності МП Львівщини, визначенні
основних цілей впровадження нововведень, аналізі
витрат на процесні та продуктові інновації, дослідженні інтерактивних процесів співпраці стекхолдерів.
Виклад основного матеріалу. Інноваційна
складова діяльності МП покликана стимулювати
економічну активність населення, задовольняти
зростаючий попит, а це, у свою чергу, зумовить
підвищення зайнятості і збільшення національного
доходу, тобто реалізацію національних інтересів.
Тому на Львівщині вже декілька років поспіль
укладаються дворічні програми розвитку, які є
одним з важливих інструментів реалізації на міс141

удосконалень є продуктові інновації. Загалом, на
ринок Львівщини протягом 2011 р. було поставлено 119 найменувань нових виробів продукції та
послуг, що на 1,7% більше, ніж у попередньому
році [9]. У тому числі, створювали і впроваджували
нову або удосконалену продукцію і підприємства
сектору малого бізнесу. Більшість інноваційних
фірм-комутантів у сфері дрібного бізнесу зорієнтовані на задоволення локальних місцевих потреб,
проте серед освоєних нових видів виробів присутні
не лише ті, які традиційно співвідносять із малим
підприємництвом – кондитерські вироби, продукти
та безалкогольні напої, продукція легкої промисловості, а й такі, що традиційно асоціюються лише із
потужним промисловим виробництвом. Реалізовуючи кластерно-інноваційний сценарій розвитку,
заснований на диверсифікаційних стратегіях, довкола потужних організацій створюються підприємства-супутники, які у результаті активізації науково-пошукової діяльності та прискорення трансформаційних процесів запроваджують інноваційні
розробки. Це дає підстави для доповнення відомої
типології щодо організації інноваційної діяльності
(експлеренти, патієнти, віоленти, комутанти) новою
категорією «підприємство-супутник».
Одне з таких малих підприємств (чисельність
персоналу за весь час існування не перевищувала
20 осіб), ТзОВ «Трамбетон Україна» було створено
у 1998 року на базі Львівського заводу збірних
конструкцій. Основною спеціалізацією підприємства є виготовлення плит під трамвайні колії за
сучасними європейськими технологіями, із активним напрацюванням портфелю замовлень з використанням новітніх розробок галузі. Передумовами
для модернізації виробництва з використанням технологічного імпортного обладнання стало залучення підприємства до проектів розбудови інфраструктури міста. За висновками спеціалістів технічного
нагляду Європейського Банку Реконструкції і Розвитку, якість інноваційної продукції підприємства
виявилася однією з найкращих серед підприємств
будівельної галузі України.
Особливості інноваційного підприємництва у
сфері послуг найкращим чином ілюструють інтернет-підприємці, Web-фахівці і студії, які створюють і просувають авторський продукт/сервіс. До

таких підприємств можна віднести, наприклад, інтернет-магазини (43 найменування діє на Львівщині у 2012 р.), частина з яких організовує свою
діяльність за принципами описаного вище типу
«підприємства-супутника». Стрімкий розвиток сфери ІТ-послуг проявляється також у кількісному та
якісному збільшенні інноваційних продуктів –
близько 50 львівських малих підприємств створюють та впроваджують програмне забезпечення.
Технічну підтримку малого та середнього підприємництва через програми співробітництва з різними громадськими та інноваційними фондами
організовує бізнес-інкубатор, що входить у структуру технопарку Національного університету
«Львівська політехніка», який надає консультації з
питань інноваційного підприємництва. Спільно з
Львівським державним центром науки, інновацій та
інформатизації підготовлений проект створення
Львівського міського інноваційного бізнес-інкубатора «ІнЛьвів». Між Львівською міською радою,
Фондом цивільних досліджень та розвитку США,
венчурною компанією «Техінвест» та ІТ-компанією
«Елекс» підписаний Меморандум про співпрацю по
створенню Львівського центру інновацій, видані
посібники «Від ідеї до продукту» та «Від ідеї до
реалізації», у яких описані процеси патентування,
ліцензування, інноваційної діяльності, бізнес-планування, підготовки та проведення презентації.
Домогтися вигідних умов дозволяють конференції
по обміну кращими практиками щодо поліпшення
конкурентоспроможності малих підприємств, які
застосовують ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології і впроваджують новітні системи управління. Проте локальні інноваційні зони у форматі технопарків є неефективними внаслідок низької чутливості реального сектора економіки до
новацій. Отже практика підтримки інноваційної
активності свідчить намагання запровадження різних її форм, приймається до уваги як закордонний
досвід, так і власні особливості економіки.
Враховуючи особливості структури сектору
МП у Львівській області, можна виокремити групи
інноваційно-активних підприємств за видами економічної діяльності та напрямами нововведень
(табл. 1).

Таблиця 1
Інноваційно-активні МП Львівщини за напрямами інновацій та видами економічної діяльності у 2011 р.
(за даними [13])

Галузь
Промисловість
Переробна галузь:
• харчова промисловість
• легка промисловість
• оброблення деревини
• інші
Роздрібна торгівля
Ресторанне господарство
Готельний бізнес
Разом

Всього
інноваційноактивних
підприємств
262
643
81
173
237
150
435
219
211
1770
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Кількість запроваджених інновацій
Процесні

Продуктові

Маркетингові

Організаційні

474
442
220
75
104
42
37
47
111
1110

558
519
160
165
179
15
48
78
57
1260

57
65
20
17
19
10
112
142
419
795

44
78
19
22
25
12
99
447
262
930

У 2011 р. 1770 підприємств (11,8% від загальної кількості) малого бізнесу Львівської області
здійснювали будь-які нововведення. Причинами
низької активності інноваційної діяльності є, насамперед, мала потужність і низька прибутковість.
Серед інноваційно-активних підприємств сектору
МП переважають підприємства переробної галузі,
частка якої становить 36,3%, на роздрібну торгівлю
припадає 24,6%. Основними напрямками запровадження інновацій є придбання машин, обладнання,
виробництво нової продукції. Основною метою
впровадження новинок у виробництво – покращення якості продукції, у сфері послуг – скорочення часу реагування на потреби клієнтів та постачальників. Стратегічною метою маркетингових
інновацій більшості підприємств виявилося збільшення чи утримання частки на ринку. Додамо, що
як у маркетингу, так і у менеджменті в цілому інноваціями вважаються не лише нова або радикально
змінені продукти, але й такі, які реальними та
потенційними споживачами сприймаються як оновлені чи покращені.
На виробничих підприємствах найбільших витрат потребують процесні та продуктові інновації
(придбання машин, устаткування, транспортних
засобів, комп’ютерів), у той час, як у сфері послуг
більшість коштів витрачається на маркетинг та
організаційні зміни. Особливістю фінансування
витрат на інноваційну діяльність у секторі МП є
майже повна залежність виключно від власних
фінансових закумульованих ресурсів. Банківське
кредитування малого бізнесу через високу вартість
і складність доступу до банківського продукту
практично не є важелем інноваційних зрушень.
Залишаються незначними надходження на інноваційні заходи з державних та місцевих бюджетів. Не
налагоджено механізм концентрації фінансових ресурсів на інтелектуальних активах. Неефективне
державне регулювання і стимулювання інноваційної
діяльності суб’єктів МП також зумовлене відсутністю
прямого або непрямого фінансування, програм субсидіювання. До прикладу у РФ механізм підтримки інноваційного бізнесу включає технологічні, виробничоінноваційні, регіональні, венчурні фонди підтримки.
Проте слід зазначити, що нововведення у МП
дуже рідко відбуваються в ізольованому середовищі, це скоріше інтерактивний процес співпраці
стейкхолдерів. Інформацію (знання) фірми отримують з багатьох джерел шляхом партнерства або
кооперації із іншими суб’єктами господарювання,
шляхом придбання ліцензій (нематеріальних ресурсів). Вагоме значення для здійснення технологічного прориву інноваційними підприємствами належить технопарками та бізнес-інкубаторам, долученість до яких завдяки зменшенню податкового
навантаження дозволяє суттєво зменшити витрати
на господарську діяльність. Наприклад, участь у
Технопарку НУ «Львівська Політехніка» ТзОВ
«Софт-Серв», що спеціалізується на розробці програмного забезпечення як для українського, так і
для зовнішньоекономічних ринків, дозволила стати
сьогодні потужним підприємством, де працюють
понад 300 висококваліфікованих спеціалістів. Інно-

ваційні інкубатори сприяють дрібним і середнім
впроваджувальним і високотехнологічним фірмам
у використанні сучасної техніки, що дозволяє вести
виробництво і розробки на високому технічному
рівні і вимагає порівняно доступних витрат.
Львівський бізнес-інкубатор з початку діяльності
був організатором та співорганізатором біля 30
конференцій та семінарів, надав послуги понад
1000 клієнтам, близько 500 студентів пройшли навчання на тренінгах.
Для отримання більш об’єктивної оцінки бачення самими підприємцями сектору МП можливостей і пересторог в інноваційній діяльності нами
було проведене анкетне опитування. Результати
засвідчили наявність суттєвих обмежень для створення та впровадження інновацій. У значній кількості випадків одним з найважливіших обмежень
вважали фінансові можливості підприємства. Це
обмеження найчастіше виникало у фірмах, інноваційна поведінка яких зумовлювалася трансформацією економіки, а також на підприємствах, які
почали свою діяльність вже в період макроекономічних змін.
Істотною проблемою респонденти вважають
державну політику оподаткування малого та середнього бізнесу, що знижує цінову конкурентоспроможність інноваційної продукції.
Суттєвою перешкодою є значний ризик впровадження інновацій внаслідок можливих прорахунків щодо розмірів ринку, термінів окупності
через брак спеціальних знань у суб’єктів підприємницької діяльності. До того ж, нещодавно створені
підприємства вважають істотним ускладненням запровадженню нововведень відсутність достатньої інформації про потреби клієнтів та сегментацію ринку.
Іншою перешкодою під час впровадження змін,
що також дуже часто спостерігалася, було ставлення до них колективу. Ця проблема набирає
особливої ваги на підприємствах сфери послуг, де
підтримується безпосередній контакт працівників із
клієнтом. Опір колективу викликався, в основному,
незгодою з організаційними змінами, перерозподілом відповідальності, необхідністю переваліфікації
й т.ін. Впровадження систем контролю якості
працівники часто сприймають як надмірне Невиравдане втручання у особисте життя.
Крім того, розповсюджена проблема, яку часто
вказували респонденти, – брак часу лінійних керівників, які поєднують виконання щоденних обов’язків із вирішенням стратегічного питань та реорганізацією трудових процесів.
Загалом у процесі подолання труднощів можна
виділити два типи позиції підприємств щодо впроваджуваних інновацій. Деякі з них не виявляли
зацікавленості в тому, щоб отримати допомогу
зовні, інші значною мірою були зацікавлені у
створенні загальнодержавної системи підтримки
інновацій, спрямованої на розвиток малих та середніх підприємств. До того ж підприємства вбачали
істотне обмеження для створення інновацій у
відсутності установ, які проводили б дослідження з
метою використання їх результатів малими та середніми підприємствами.
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Оскільки загальноприйнятою, але не підтвердженою фактично тезою вважають високу чутливість сектору МП до інноваційних зрушень, під
час анкетування особлива увага була сконцентрована саме на цьому аспекті дослідження. На
сприйнятливість підприємств до нововведень впливає низка чинників. Одним з основних виступає
наукоємність продукції, яка визначається ступенем
використання нових досягнень науки і техніки у
формуванні її властивостей. Наукоємну продукцію
виробляє незначна частка суб’єктів МП. Це переважно IT-фірми, оснащені спеціальним устаткуванням, укомплектовані висококваліфікованими науковими та інженерними кадрами. Однак з погляду
сприйняття нововведення організацією вплив наукоємності продукції суперечливий. З одного боку,
чим вище наукоємність продукції, тим у більшому
ступені підприємство підготовлене забезпечити реадаптацію до радикального нововведення. З іншого
боку, підвищення наукоємності супроводжується
підвищенням складності продукції, що ускладнює
його використання споживачами. Чим вище наукоємність виробленої продукції, тим активніше
відбуваються зміни, тим вище відкритість технологічної системи для радикальних нововведень.
Наступним чинником впливу на сприйнятливість є мінливість технології. Підприємства, виробничі процеси яких ґрунтуються на стабільній
технології, функціонують у більшості галузей, де
переважає мале підприємництво: торгівля, операції
з нерухомістю, готельно-ресторанна справа, освітні, медичні, побутові послуги. Науково-технічний
розвиток при такому типі технології здійснюється
лише шляхом модернізації продукції і поліпшення
окремих параметрів технологічної системи. Стабільна технологія на стадіях прискорення і зростання попиту забезпечує підвищення прибутковості, що знаходить підтримку персоналу й організації в цілому, тобто характерно прогресивне
сприйняття таких нововведень.
Плідну технологію застосовують промислові
підприємства будівельних матеріалів, легкої, шкіргалантерейної, взуттєвої, фармацевтичної, хімічної,
гумової продукції та пластмасових виробів, частково деревообробної (меблевої) та нафтовереробної
галузей. Розвиток технологічної системи відбувається заміною елементів. При цьому базова технологія зберігається тривалий час, а нові покоління
модернізованої продукції з кращими показниками
якості з’являються у режимі «інноваційного конвеєра». Розробка й освоєння виробництва нових
зразків продукції стають вирішальним фактором
економічного успіху. Така політика технічного розвитку може забезпечити не тільки відновлення
продукції, але і продовження життєвого циклу технології або товару, тобто підвищити плідність
технології. У той же час, менеджмент спрямований
на поступове фінансування капіталовкладень у розвиток виробництва за рахунок прибутку й амортизаційного фонду, що сприяє позитивному сприйняттю інновацій на підприємстві.
Висновки. Таким чином, низький рівень інноваційної активності діючих підприємств України

свідчить про відсутність стимулів для зміцнення
ресурсного потенціалу, а також недооцінку впливу
активізації інноваційної функції на результати
господарської діяльності. Аналогічні тенденції
спостерігаються і у малому бізнесі, де із загальної
кількості підприємств, зокрема у Львівській обл.
лише 11,8% запроваджували інновації певного
типу, попри те, що за класичною теорією інноватики малий бізнес вважається основним ініціатором нововведень. Особлива роль у інноваційного
розвитку суб’єктів МП належить бізнес-інкубаторам, які забезпечують вагому підтримку розробці
нових ідей, формуючи нову генерацію вітчизняного
бізнесу – інноваційний кластер малого підприємництва.
Важливим чинником впливу на сприйнятливість до нововведень є науково-технічний рівень
технологічної системи. Як показали результати
опитування, чим він нижче, тим більший стрибок у
розвитку повинен здійснюватися на підприємстві і,
отже, тим більше розрив у властивостях замінних
елементів, тим важче буде сприйматися нововведення організацією. Отож, у загальному, сприйнятливість організації до нововведень визначається
певними структурно-організаційними, соціальноекономічними компонентами, а також параметрами
системи її менеджменту.
Якісний аналіз інновацій сектору МП у
Львівській обл. свідчить про відсутність цілісної
системи із переважанням рекомбінаційних і модифікаційних нововведень над принципово новими
продуктами. Особливість інноваційних зрушень у
малому бізнесі проявляється у феномені віддзеркалювання новацій. Через низький базовий технологічний рівень більшості підприємств найменші
модифікації у структурі або організації виробничих
процесів уже вважаються інноваціями, тоді як на більш
високорозвинених підприємствах це би вважалося
незначними покращеннями. Отож, точкові вкладення
капіталу не дозволяють отримати мультиплікативний
ефект інновації, а вимагають широкомасштабного
партнерства та кооперації при інвестуванні.
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Бабірад М. M., Оліярник В. В.
РОЛЬ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ІННОВАЦІЙНОІНВЕСТИЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Розглянуто необхідність та стан розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні, зокрема
розвитку недержавних пенсійних фондів. Висвітлено особливості інвестиційної діяльності НПФ,
наведена динаміка змін інвестиційних показників та процесів, а також їх вплив на інноваційний розвиток
економіки.
Ключові слова: недержавне пенсійне забезпечення, недержавний пенсійний фонд, компанія з
управління активами, інвестиційна діяльність, інноваційний розвиток.

Babirad M., Oliayrnyk V.
A ROLE OF NONSTATE PENSION ENSURING IN INNOVATIVE INVESTMENT
DEVELOPMENT OF ECONOMY OF UKRAINE
A necessity and development of the non-state pension providing status is considered for Ukraine, in particular
to development of non-state pension fund. The article tells about the peculiarities of investment activity of nonstate pension funds, shows the dynamic of changes of investment processes and influence of innovative
development economy.
Keywords : non-state pension maintenance, non-state pension funds, assets operating company, investment
activity, innovative development .
Вступ. Однією із важливих проблем як для
України, так, і для більшості країн світу залишається впровадження інноваційних проектів.
Інвестиційний клімат України останнім часом значно погіршився. На це в певній мірі вплинули як
негативні тенденції світової фінансової кризи, так і
нестабільна економічна ситуація в державі. Що в
свою чергу не могло не відобразитись на фінансуванні інноваційних процесів в Україні та спричинити спад економіки загалом.

Як свідчить досвід різних країн, для зростання
рівня інноваційного розвитку у державі, першочерговим завданням є визначення стратегічних галузей
економіки, а також вибір інноваційних проектів, які
сприятимуть економічному поступу країни.
Важливим аспектом для здійснення інноваційного розвитку економіки є належне фінансування.
На сучасному етапі бюджетне фінансування інноваційних проектів є недостатнім, тому для їх подальшої реалізації державі необхідно здійснювати
пошук додаткових фінансових ресурсів.
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У зв’язку із реформами, які відбуваються в
Україні у системі соціального забезпечення, з’ясувавши основні чинники, які гальмують розвиток
інноваційних процесів, доцільним є визначити
вплив інновацій у сфері соціального захисту громадян, безпосередньо, системі пенсійного забезпечення.
Сьогодні активно зростає роль накопичувальної
складової пенсійної системи, як загальнообов’язкової так і добровільної (недержавного пенсійного
забезпечення), на які, окрім функції соціального
захисту, покладається завдання - формування бази
довгострокових фінансових ресурсів, які сприятимуть економічному розвитку держави. Таким чином важливо дослідити процес впровадження накопичувальної пенсійної системи, а також визначити стан розвитку системи НПЗ вУкраїні.

система недержавного пенсійного забезпечення
(НПЗ).
Основні положення щодо функціонування накопичувальної загальнообов’язкової пенсійної системи були визначені у законі України “Про загальнообов’язкове пенсійне страхування”, ще у 2003
році, проте другий рівень пенсійної системи і досі
впроваджений не повністю.
У липні 2011 року із прийняттям Закону “Про
заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” були чітко встановлені
вікові критерії щодо учасників накопичувальної
системи пенсійного страхування, розміри страхових внесків, а також механізм перерахування страхових внесків учасників з Пенсійного фонду до
Накопичувального фонду та приватних фондів.
Так, згідно вказаного закону перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду запроваджується у році, в якому буде забезпечено бездефіцитність Пенсійного фонду [3]. Передбачається що обов’язкова накопичувальна пенсійна система запрацює в Україні у 2012 році.
Що стосується системи НПЗ в Україні, то необхідно відзначити позитивну динаміку розвитку
третього рівня пенсійної системи.
Недержавне пенсійне забезпечення займає
вкрай важливе місце в системі соціального захисту
працюючої частини населення. Саме цей вид особистого накопичувального страхування повинен
стати дієвим інструментом досягнення балансу
інтересів між державою та громадянами у сфері їх
пенсійного забезпечення по досягненні пенсійного
віку. Так, перехід до накопичувального пенсійного
страхування як державного так і приватного (НПЗ) – це
в певній мірі передання відповідальності держави
за належний рівень пенсійного забезпечення безпосередньо працівникам, які своїми страховими
внесками формують розмір майбутніх витрат.
Згідно прогнозних даних частка НПЗ в країнах
ЄС до 2020 року потроїться (від 1,5 до 4,5 %), при
цьому сума приватних пенсійних активів у 2020
році підвищиться від 2 до 11,8 трлн.євро [4]. Слід
відзначити що інфраструктура суб’єктів системи
НПЗ в Україні є сформована належним чином.
Тобто, в Україні функціонує достатня кількість
НПФ, адміністраторів НПФ, компаній з управління
активами (КУА), зберігачів, що відповідає потребам ринку та забезпечує розвиток системи НПЗ.
Достатньо якісною є і нормативно-правова база
щодо функціонування НПФ в Україні, а також політика державного регулювання та контролю за
діяльністю НПФ.
Перші недержавні пенсійні фонди були створені в Україні ще у 2004 році, проте перші показники їх діяльності були визначені у 2006 році.
Для аналізу стану системи НПЗ в Україні
розглянемо основні показники діяльності НПФ та
динаміку їх змін (табл.1).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми реформування пенсійної системи України,
розвиток накопичувальної системи пенсійного
страхування, а також функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення викладені в
працях М. Волгіна, А. Бабіча, Л. Згубченко,
М. Плаксій, Л. Стожко, І. Кравченко, Б. Зайчук,
Б. Надточій, М. Папієва, А. Нечай.
Основна увага науковців акцентується на необхідності розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення як загальнообов’язкового, так і
добровільного (НПЗ), стабільного функціонування
недержавних пенсійних фондів (НПФ) в Україні,
формування пенсійних активів, здійснення інвестиційної діяльності НПФ, виконання ними своїх
зобов’язань перед вкладниками.
Постановка завдання. Метою статті є оцінка
стану НПЗ в Україні, в умовах накопичувальної
системи загальнообов’язкового пенсійного страхування, а також, дослідження процесу формування
бази інвестиційних ресурсів довгострокового характеру та можливість їх використання державою
для забезпечення фінансування інноваційних процесів в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Реформування систем пенсійного забезпечення відбувалось в кожній країні з врахуванням певних
особливостей, а саме демографічних, культурних,
політичних, історичних, соціальних, фінансових
аспектів тощо. Основним завданням реформування
пенсійної системи є забезпечення належного соціального рівня захисту пенсіонерам, після закінчення їх трудової діяльності.
В Україні реформування пенсійної системи розпочалось із прийняттям Закону України “Про недержавне пенсійне страхування”. Пенсійна система
в Україні складається із трьох рівнів: солідарна
система (державна), накопичувальна система загальнообов’язкового пенсійного страхування та
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Таблиця 1
Основні показники діяльності НПФ в Україні
Роки
Показники
Кількість НПФ (од.)
Загальна кількість
укладених пенсійних
контрактів (тис. од.)
Кількість учасників за
укладеними пенсійними
контрактами (тис. осіб)
Загальні активи НПФ (млн
грн.)
Пенсійні внески (млн грн.) в
т.ч. :
-від фізичних осіб
-від юридичних осіб
-фізичних осіб-підприємців
Пенсійні виплати (млн. грн.)
Кількість осіб що
отримали/отримають
пенсійні виплати (тис. осіб)

Темпи приросту, %
(станом на
1 кв.2012/
2010/2009
31.03.2012)
2011
97
-6,48
-

2009

2010

2011

108

101

97

62,5

69,7

75,0

74,6

11,5

-0,5

497,1

569,2

594,6

586,6

14,5

-1,34

857,9

1144,3

1386,9

1467,2

33,4

5,8

754,6

925,4

1102,0

1151,3

22,6

4,47

31,8

40,7

50,6

53,0

28,0

4,7

722,7
0,1
90,1

884,6
0,2
158,2

1051,2
0,2
208,9

1098,1
0,2
219,5

22,4
100,0
75,6

4,4
5,0

28,1

47,8

63,1

65,3

70,1

3,5

Отже, згідно показників таблиці можна зробити
висновок про те, що окреслюється розвиток системи НПЗ в Україні. Інфраструктура системи НПЗ в
Україні, в цілому, відповідає динаміці розвитку
НПФ. Станом на 31.03.2012 року в Державному
реєстрі фінансових установ офіційно зареєстровано
97 НПФ та 40 адміністраторів НПФ.
Кількість укладених пенсійних контрактів у
першому кварталі 2012 року зменшилась на 0,5% у
порівнянні з 2011 роком. Основну частину пенсійних внесків у НПФ складають внески від юридичних осіб. Так, загальна сума пенсійних внесків у
першому кварталі 2012 року становила 1151,3 млн.грн,
при чому частка внесків від юридичних осіб становила 95,3% загальної суми. Аналіз величини
сформованих загальних активів НПФ у порівнянні з
кількістю офіційно зареєстрованих фондів на жаль
засвідчує маломасштабність їх діяльності. У першому кварталі 2012 року загальна вартість активів
НПФ становила 1467,2 млн.грн, при офіційно зареєстрованих 97 НПФ. Це пояснюється досить низькими показниками участі населення у системі НПЗ.
Так, за останні шість років учасниками системи
НПЗ в Україні стало лише 1,25% населення [6; 176].
Аналізуючи кількість НПФ в Україні можна
відмітити про певну концентрацію на ринку НПЗ.
Згідно проведеного ренкінгу НПФ за чистою вартістю активів, яку провела Асоціація недержавних
пенсійних фондів, було визначено, що приблизно
86 % активів знаходиться у 10-найбільших пенсійних фондах [8; 24]. Ще одним показником, який
впливає на величину активів НПФ є їх терито-

ріальне розміщення, так у Києві частка НПФ становить близько 68% від усієї кількості зареєстрованих
фондів, а у таких областях як Закарпатська, Волинська, Вінницька, Луганська, Хмельницька, Тернопільська, Рівненська, Чернівецька не створено
жодного НПФ [6; 177].
Що стосується пенсійних виплат, то станом на
31.03.2012 року їх величина склала 219,5 млн.грн,
збільшившись у порівнянні з 2011 роком на 10,6
млн.грн, або 5,0 %. Сукупно НПФ протягом І кварталу 2012 року було здійснено пенсійних виплат
(одноразових та на визначений строк) 65,3 тис.
учасникам, тобто 11,1% учасників від їхньої загальної кількості отримали пенсійні виплати. Це зумовлено в першу чергу невеликою часткою учасників
вікової групи старше 60 років.
Оскільки систему НПЗ розглядають не тільки
як соціальну складову, а й як потужну інвестиційну
базу, доцільно проаналізувати детальніше інвестиційну діяльність НПФ, щоб мати змогу реально
оцінити інвестиційні можливості НПФ.
Основною метою діяльності НПФ все таки є
збереження та збільшення накопичень своїх учасників, відповідно інвестиційна політика носить як
правило консервативний характер. Перелік активів,
а також граничні обмеження у які дозволяється
вкладати кошти у накопичувальній пенсійній системі визначені законодавчо (табл.2).
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Таблиця 2
Законодавчі вимоги щодо структури активів інвестування обов’язкової накопичувальної пенсійної
системи та НПЗ
Рівні пенсійної системи (у %)
Обов’язкова
Система НПЗ
накопичувальна
пенсійна система

Актив
Грошові кошти, банківські депозитні
рахунки, ощадні сертифікати
Цінні папери, погашення та отримання
доходу за якими гарантується КМУ
Цінні папери, погашення та отримання
доходу за якими гарантується Радою
міністрів АРК
Облігації місцевих позик
Корпоративні облігації резидентів
Іпотечні облігації резидентів
Іпотечні сертифікати резидентів
Акції резидентів
Цінні папери, погашення та отримання
доходу за якими гарантується урядами
іноземних держав
Акції та облігації іноземних емітентів
Об’єкти нерухомості
Банківські метали
Інші активи

Відмінності щодо обмеження інвестиційної діяльності обох рівнів накопичувальної пенсійної системи, пропонується переглянути. Фахівці, які працюють у даній сфері вважають за необхідне переглянути, як існуючі напрямки, так і інструменти
інвестування вітчизняних емітентів, надаючи перевагу цінним паперам гарантування за якими
здійснюється КМУ [5; 11].
Що стосується інвестиційної політики НПФ, то їм
пропонується більш широкий спектр фінансових інструментів, як вітчизняних так і іноземних емітентів.
Для дослідження інвестиційної діяльності НПФ
в Україні та встановлення взаємозв’язку між розміром інвестиційного доходу та структурою активів
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інвестиційного портфелю, розглянемо динаміку
зміни структури зведеного інвестиційного портфелю НПФ протягом 2009 - 1 кв.2012 року (табл.3).
Згідно даних таблиці показник доходу від
інвестиційної діяльності НПФ в Україні станом на
31.03.2012 року становив 513 млн.грн, що у процентному вимірі складає 46,6 % від суми залучених
внесків. Інвестиційний дохід у першому кварталі
2012 року у порівнянні з 2011 зменшився на 46,9
млн. грн, або 8,4 %.
Проаналізувавши структуру консолідованого
інвестиційного портфеля можна зробити висновок,
що основну частку активів НПФ розміщено на
банківських депозитах. Станом на 31.03.2012 року
Таблиця 3

Структура консолідованого інвестиційного портфелю НПФ
(млн грн.)
Роки
Показники
Сума інвестованих активів
Сума інвестиційного доходу
Грошові кошти на депозитних рахунках
Цінні папери, дохід за якими
гарантується Радою міністрів АРК, або
місцевими радами
Цінні папери, дохід за якими
гарантується КМУ
Облігації підприємств, емітентами яких
є резиденти України
Акції українських емітентів
Іпотечні цінні папери
Об’єкти нерухомості
Дебіторська заборгованість
Банківські метали
Активи, не заборонені законодавством
України

2009

2010

2011

(станом на
31.03.2012)

834,0
228,0
343,0

1108,6
433,0
396,8

1386,9
559,9
412,4

1467,2
513,0
413,7

7,0

5,1

7,4

8,8

141,0

170,4

198,6

224,5

162,4

175,7

312,7

372,7

75,9
0,39
18,2
32,1

206,9
64,6
31,7

242,2
52,1
28,9

259,7
46,9
27,9
29,3

54,1

57,4

54,2

20,5
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на банківських депозитах розміщено 28,2 % загальної вартості активів НПФ. Високі ставки за депозитами у розмірі 18-20% є привабливими, і для НПФ
є доцільним розміщувати кошти на депозитах.
На 28,9 млн.грн у порівнянні з 2011 роком
збільшилась вартість активів розміщених у цінні
папери дохід за якими гарантується Кабінетом Міністрів України. Значно зросла частка активів розміщених у корпоративні облігації з 312,7 млн.грн
до 372,7 млн.грн, що є нормальним, оскільки в
усьому світі дохідність за корпоративними облігаціями є високою. Тим більше, в умовах фінансової
нестабільності є можливість придбати корпоративні облігації із значним дисконтом, отримавши дохідність до оферти на рівні 15-18 % річних. Слід
зазначити, що саме у першому кварталі 2012 року
НПФ спрямували 27,9 млн. грн на покриття дебіторської заборгованості, чого не спостерігалось раніше
протягом періоду функціонування НПФ в Україні.
Отже, можна зробити висновок, що система
НПЗ здатна сформувати потужну базу ресурсів, які
держава може використовувати для фінансування
інноваційного розвитку економіки.
Проте, зважаючи на значну кількість НПФ, які
функціонують на ринку України, система НПЗ працює неефективно. Одним із суттєвих факторів
низького рівня інвестиційного доходу є низький
обсяг залучених ресурсів НПФ, а також можливість
розміщення пенсійних активів у дохідні фінансові
інструменти. Серед факторів, які перешкоджають
розвитку системи НПЗ можна виділити необізнаність та недовіру населення до діяльності НПФ.
Так, згідно даних соціологічного дослідження
“Пенсійна реформа в Україні: дослідження суспільної думки 2010”, про участь у НПФ як способу
заощадження та інвестування знають лише 20%
респондентів. При цьому, на недержавну пенсію, як
на джерело власних доходів вказало 3% опитаних.
Згідно даних опитування НПФ довіряють лише 5%
респондентів [5; 2].
Недержавні пенсійні фонди не стали дієвим
інститутом залучення грошових коштів фізичних
осіб. Показники обсягів грошових коштів, залучених НПФ у порівнянні з іншими інституційними
інвесторами, є вкрай незначними, а саме: частка
страхових компаній становить 77 %, публічних
інститутів спільного інвестування (ІСІ) – 20 %, тоді
як на НПФ припадає лише 3 % усіх залучених грошових коштів [5, 3]. На нашу думку, такі результати опитування є наслідком недостатньої обізнаності населення з засадами функціонування НПФ
та низьким рівнем довіри до фінансової системи
України загалом. Так, дослідження показало, що
краще за все громадяни України знають про готівкові заощадження в гривнях та іноземній валюті
(відповідно 97 % та 87 %), і цими двома видами
фінансової діяльності вони зараз займаються найбільш активно (відповідно 41 % та 16 %).
Натомість, про банківські депозити (строкові
вклади) знають 74 %, але вважають привабливими
лише 20 %. Інші способи заощадження та інвестування користуються ще меншою популярністю. Ще
одним негативним фактором, який перешкоджає
зростанню рівня обізнаності громадян щодо функціонування недержавного пенсійного забезпечення
це - відведення першочергової ролі держави у

забезпеченні належного рівня старості. Населення
молодшого віку найбільш схильне до того, що забезпечення гідної старості є їхньою особистою відповідальністю, у той час як понад половину осіб у
віці 60 років і старше вважають, що забезпечення
пенсії є відповідальністю держави.
Серед основних причин незадовільного темпу
розвитку недержавного пенсійного забезпечення слід виділити відсутність мотиваційних чинників як роботодавців, так і працівників у системі
НПЗ. Так, аналізуючи міжнародний досвід впровадження приватного пенсійного забезпечення, дієвим
чинником мотивації працівників могло б стати
співфінансування пенсійних внесків працівником
чи роботодавцем у економічно обґрунтованому
співвідношенні (Польща, Німеччина). Можливим
варіантом може бути законодавчо встановлене право громадянина (подружжя) на навчання дітей за
рахунок бюджетних коштів (за умови наявності
суми пенсійних накопичень у розмірі плати на
комерційній основі). Наявність значущих накопичень у системі недержавного пенсійного забезпечення може бути підставою для більш раннього
виходу на пенсію з обов‘язкової накопичувальної
системи та навіть з солідарної [5, 10].
Що стосується роботодавців, то для них компенсуючим механізмом може бути кредитування за
пільговими ставками, можливість участі у процесах
приватизації, надання податкових пільг.
Висновки. Виходячи з вищезазначеного, для
стимулювання інвестиційної діяльності та розвитку
системи НПЗ необхідно розробити та провести
систему комплексних заходів, а саме :
1.) Інформаційно-мотиваційні заходи :
- розробити програму активного інфордування населення про принципи функціонування системи НПЗ, до цього залучити фінансові організації,
які стабільно функціонують на ринку ;
- розробити заходи мотивації роботодавців та
працівників для участі у системі НПЗ;
- удосконалення механізму оподаткування у
системі НПЗ;
2.) активне впровадження другого рівня обов’язкової накопичувальної системи пенсійного
страхування, із обов’язковим залученням НПФ до
участі на другому рівні пенсійної системи;
3.) нормативно-правові заходи щодо функціонування НПФ :
- чітке, законодавчо регульоване визначення
підстав для здійснення одноразових пенсійних
виплат із фондів;
- удосконалення механізму рейтингування
пенсійних активів;
- удосконалення політики щодо цінних паперів іноземних емітентів;
- удосконалення політики щодо державних
цінних паперів;
- обов’язкове здійснення лістингування цінних паперів.
Таким чином, здійснивши аналіз інвестиційної
діяльності НПФ, з врахуванням того, що понад 50%
активів розміщено у цінних паперах дохід за якими
гарантується КМУ, можна зробити висновок, що
державні цінні папери є основною складовою державних запозичень.
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Забезпечуючи випуск довгострокових боргових
зобов’язань, із ставкою доходу понад 2-3% понад
рівень інфляції, держава зможе забезпечити себе
довгостроковими фінансовими ресурсами для фінансування інноваційних проектів та розвитку галузей економіки.
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УДК 338.48
Павленко И. Г.
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КОММУНИКАЦИЯМИ
Развитие рынка на сегодняшний день заставляет искать новые подходы к стратегии бизнеса. Борьба
за клиента уже не ограничивается улучшением качества товара и снижениям его цены. Конкурентные
отношения проходят не на уровне производства или продажи, а на уровне работы с клиентами.
Конкуренция побуждает компании искать и находить более модифицированные инструменты
формирования конкурентных преимуществ собственного бизнеса. В статье определены основы и
принципы формирования системы коммуникаций за счет квалифицированного управления отношениями с
клиентами.
Ключевые слова: коммуникации, управления, клиент, отношения, система, предприятие.

Pavlenko I.
BASES OF FORMING OF CONTROL SYSTEM BY COMMUNICATIONS MARKET
Development to date compels to search the new going near strategy of business. A fight for a client already is
not limited to the improvement of quality of commodity and to his price abatements. Competition relations pass
not at the level of production or sale, but at the level of work with clients. A competition induces companies to
search and find more modified instruments of forming of competitive edges of own business. In the article bases
and principles of forming of the system of communications are certain due to a skilled management customer
relations.
Keywords: communications, managements, client, relations, system, enterprise.
Введение. Современные рыночные отношения
купли–продажи являются целенаправленным взаимодействием между покупателями и продавцами,

которые приносят выгоду обоим и, таким образом,
содействуют развитию дальнейших коммуникаций.
Использование коммуникационных процессов имеет
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свои преимущества, как для предприятия, так и для
потребителя, поскольку предприятия снижают свои
расходы на привлечение новых потребителей,
растет количество и сумма покупок постоянных
клиентов. Потребитель получает социальные, психологические и экономические преимущества от
установления постоянных и дружественных отношений с персоналом предприятия, получение скидок, адаптации услуг предприятия в соответствии с
его запросами.

 резко увеличить доход в перерасчете на
каждого торгового представителя и эффективность
работы в каждом регионе и сократить при этом
удельные затраты на каждого клиента и на каждую
торговую операцию;
 обеспечить быструю и точную работу с
потенциальными заказчиками, оперативные Действия из рекомендаций и ответа на запросы клиентов;
 практически исключить вероятность того,
что существующие и потенциальные клиенты
«исчезнут» из перегруженной системы взаимодействия с ними;
 составить для руководства компании детальную и точную картину всей работы по сбыту и
маркетингу;
 мгновенно реагировать на изменения конъюнктуры рынка.
Управление коммуникациями с клиентами –
комплексная задача, чрезвычайно, важная для достижения успеха в современном бизнесе. Чтобы
удачно реализовать проект, нужно со всей серьезностью отнестись к каждому этапу его планирования, реализации и управление им [6].
Эффективность информационной системы определяется ее наполнением и качеством реалиизации –
«правильностью» структур и процесссов и т.д., то
есть результат внедрения системы коммуникаций
определяется качеством бизнес-модели. В то же
время на практике внедрение зачастую реалиизуется сугубо как автоматизация имеющихся процессов при имеющемся персонале. Если имеющееся качество бизнес-модели при этом устраивает, то такой подход вполне осознан. В этом случае можно говорить о таких эффектах от внедрения, как рост производительности персонала,
повышение скорости обслуживания, исключение
потерь и дублирования информации. Здесь оценивается отдача от затрат на покупку прикладной
системы коммуникаций и ее внедрение в
соответствии с сущеествующими процессами.
В комплексном проекте по реализации клиентоориентированной стратегии и созданию системы
продаж можно получить значительно большее
число эффектов – как эффекты категории снижения
затрат, так и эффекты другого порядка.
Внедрение системы управления коммуникациями приводит к следующим изменениям: в сегментации рынка – выделение ключевых клиентов,
выбор оптимальной цепочки продвижения товаров
и услуг, оптимизация организационной структуры,
создание системы мотивации персонала, создание
единой базы данных, планирование и прогнозирование продаж, автоматизация бизнес–процессов,
ускорение процесса поиска и подбора информации
по клиентам, бизнес–процесс становятся более
прозрачными.
В табл. 1 описаны основные риски на предприятии, снижению которых способствует внедрение системы управления коммуникациями.
При этом внедрение система управления
коммуникациями может привести и к появлению
новых рисков, таких как снижение продуктивности
сотрудников на начальном этапе эксплуатации
системы, неприятие системы рядом сотрудников.

Анализ последних исследований и публикаций. Не смотря на большое количество научных
разработок в сфере взаимоотношений и коммуникационного менеджмента на украинском рынке,
взаимодействие с потребителями и сопровождающие его решения не представлены в достаточной
степени, особенно в условиях нестабильной рыночной среды и на высоко конкурентном рынке.
Теоретическую основу составляют роботы отечественных и зарубежных учёных по управлению
инновационной деятельностью и развитию взаимоотношений предприятий с клиентской базой Удовиченко Е. Т., Койфмана Ю. И., Банина Ю. А. [1],
Голубкова Е. П. [2], Федотова И. В. [3], Албитова А.,
Соломатина Е. [4], Бронникова Т. С., Чернявского А. Г. [5].
Постановка задания. Актуальность вабранной
темы состоит в том, что успешное развитие современного предприятия зависит от управления вазимодействием предприятия с клиентами предприятия вне зависимости от вида его экономической
деятельности. К основным конкурентным условиям
относятся, в первую очередь, активные взаимоотношения с клиентами. Успех предприятия будет зависеть, прежде всего, от качества выполнения
услуг и уровня обслуживания потребителя.
Цель статьи – определить основы и принципы
формирования системы коммуникаций за счет
квалифицированного управления отношениями с
клиентами.
Изложение основного материала. Процесс
управления коммуникациями с клиентами на предприятии включает в себя: выявление наиболее прибыльных или потенциально прибыльных клиентов
для дальнейшего взаимодействия, понимание их
нужд и покупательских интересов и взаимодеїствие с
клиентами для удовлетворения всех их ожиданий.
Управленческое значение коммуникаций находится в
лояльности клиента и выст-роенных взаимоотношениях. Ориентация на клиента включает возможность
управлять всеми каналами взаимодействия, посредством которых клиенты связываются с предприятием.
Качественно разработанная и введенная программа управления коммуникациями позволяет:
 собрать воедино самую важную информацию о каждом клиенте;
 определить целевых клиентов, которые приносят наивысшую прибыль, и разработать специальные маркетинговые программы, направленные на повышение лояльности к ним предприятия;
 разработать персональный пакет продуктов
и услуг для каждого клиента;
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Таблица 1
Риски, снижению которых способствует внедрение системы управления коммуникациями
Изменения
Сегментация клиентов
Выбор каналов и оптимальной
цепочки продвижения
Оптимизация
организационной структуры
Создание новой системы
мотивации персонала
Подготовка персонала
Создание единой базы
данных, базы знаний
Планирование и
прогнозирование продаж
Управление по клиентским
показателям
Автоматизация
бизнес-процессов,
самообслуживание

Риски, появление которых снижается
Риск потери наиболее доходных/прибыльных
клиентов
Риск ухудшения отношений с партнерами, риск
недонесения потребительской ценности до клиентов
Риск снижения гибкости организации, риск
ухудшения отношений с клиентами
Риск деятельности персонала в противовес общим
целям компании
Риск снижения мотивации персонала, риск
ухудшения отношений с клиентами
Риск ухудшения отношений с клиентами
Риск невыполнения планов по доходам и/или
рентабельности
Риск потери конкурентоспособности
Риск снижения производительности, эффективности
процессов

значительным разбросом, например «процент удержания клиентов увеличился на 5–10%, что дало
прирост прибыли на 20-30%, автоматизация массы
ручных операций почти удвоила производительность персонала» и другие подобные. Такие оценки, взятые из практики, конечно, также представляют ценность.
Оценить эффекты от возможного внедрения
еще до начала проекта можно сделать на основе
конкретной реализуемой модели бизнеса. По сути,
эта модель должна быть разработана на ранних
этапах проекта внедрения, а позже она уже служит
в качестве образца, который Верифицирует
достижение заложенных в ней показателей.
Управленческое значение системы коммуникаций находиться в лояльности клиента и выстроенных взаимоотношений, поскольку большинство технологий фокусируются на выполнении
маркетинговых функций. Наиболее главные их
компоненты – это:
 управление продажами (повышает эффективность процесса дистрибуции, улучшает обслуживание клиентов);
 маркетинговое планирование (сбор и анализ
информации о маркетинговых действиях, что
служит основой эффективного их планирования;
содержит моделирование поведения потребителя,
которые используются для сегментации рынка);
 контакт с клиентами (представлен контактным центром, ответственным за целый процесс
коммуникации);
 послепродажное обслуживание (направлены
на сохранение отношений с клиентами и поиск их
удовлетворения и изменение потребностей – эти
действия преимущественно поднимают уровень
удовлетворенности клиентов);
 обслуживание клиентов (включает потребности услуг регистрации, мониторинга и управления клиентами).
Это описание компонентов подтверждает, что
система управления коммуникациями – результат
эволюции и интеграции маркетинговых идей и
доступных данных, технологий и организационных
форм [7, с.802–803].

Для оценки эффекта от внедрения системы
может быть использован метод анализа нескольких
ключевых показателей до и после (а также в ходе)
изменений. Это те измерения, в разрезе которых
компания будет в дальнейшем оценивать эффективность своих отношений с клиентами. Некоторые
из этих показателей могут быть определены
большинством компаний еще до начала проекта.
Выбирается несколько характерных для компании
показателей, например:
 процент отклика потенциальных клиентов на
маркетинговые обращения (реакция аудитории);
 прирост новых клиентов (норма возврата);
 стоимость покупки;
 доля успешных сделок;
 длительность цикла продаж;
 среднее время решения типовых проблем
сервисной службой и т.д.
Показатели обычно объединяются по группам
бизнес-процессов или подсистемам управления
коммуникациями. Для оценки эффективности внедрения необходимы нефинансовые данные из периодов до внедрения системы, а этих данных не
бывает в распоряжении, так как для их сбора нужна
система. Для этого надо уметь анализировать
структуру клиентской базы, эффективность работы
менеджеров, рост лояльности клиентской базы и
многое другое, что можно делать с помощью самой
системы управления коммуникациями. Поэтому
для получения обоснованной оценки выбранные
показатели (как в натуральной, так и стоимостной
форме) отслеживаются уже по мере реорганизации
соответствующих процессов и внедрения компонентов информационной системы. Можно сопоставлять денежное выражение эффектов от реорганизации и соответствующих расходов для
оценки срока окупаемости инвестиций в коммуникации.
Другая проблема в оценке эффективности: те
или иные экономические эффекты от внедрения
системы для каждой конкретной компании могут
сказываться по-своему. Не имея готовых инструментов, многие дают приблизительные оценки со
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Выводы. Бурное развитие рынка на сегодняшний день заставляет искать все новые и новые
подходы к стратегии бизнеса. Борьба за клиента
уже не ограничивается улучшением качества товара и снижениям его цены. Теперь подобные соревнования проходят не на уровне производства или
продажи, а на уровне работы с клиентами. Конкуренция побуждает компании искать и находить
более модифицированные инструменты формирования конкурентных преимуществ собствен-ного
бизнеса.
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Бойко Н. І.
РОЗВИТОК ТА АНАЛІЗ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
У статті проаналізовано використання автоматизованих інформаційних систем підприємств
торгівлі та визначено перспективи подальшого їх розвитку. Розглянуто стан та перспективи використання програмних продуктів. Висвітлено проблеми формування системи теоретичних і практичних
знань в області побудови і функціонування інформаційних систем та комп'ютерних технологій. Узагальнено можливості їх використання на підприємствах торгівлі. Аналізується ефективність управління
підприємством, що в кінцевому підсумку призводить до збільшення обсягу продажів і зростання
прибутковості. Розкрито стан і проблеми розвитку інформаційних технологій. Запропоновані відповідні
прогнози та рекомендації.
Ключові слова: торговельне підприємство, автоматизація, програмне забезпечення, інформаційні
системи, інформаційні технології, торговельне обладнання.
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The paper explores the use of automated information systems of trade and perspectives of further
development. The state and prospects of software products.The problems in the formation of theoretical and
practical knowledge in the field of construction and operation of information systems and computer
technology.Summarizes their possible use in trade. We analyze the effectiveness of enterprise management, which
ultimately leads to more sales and increase profitability. Solved problem state of information technology.Appropriate forecasts and recommendations.
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Вступ. Стрімкий розвиток товарних і фінансових ринків в Україні стало потужним поштовхом до
інтенсивного наростання процесів інформатизації у
всіх сферах життя суспільства. Змінилися підходи
до оцінки ролі інформації та інформаційного обслуговування виробничо-господарської, управлінської
діяльності та різних категорій користувачів.
Сучасне суспільство живе в період, що характеризується небувалим збільшенням інформаційних потоків. Найбільше зростання обсягу інформації спостерігається в промисловості, торгівлі, фінансово-банківській сфері. Ринкові відносини пред'являють підвищені вимоги до своєчасності, достовірності, повноти інформації, без якої немислима
ефективна маркетингова, торговельна діяльність.
Роль інформації в суспільному житті істотно змінюється. Інформація набуває перетворюючий, визначальний характер. Якісно нове обслуговування
інформаційних процесів людської діяльності пов'язано з використанням сучасної персональної електронно-обчислювальної техніки, систем телекомунікацій, створенням мереж.

док збільшення обсягу продажів і зростання прибутковості. Такий ефект досягається з одного боку
за рахунок оперативного обліку та безперервного
контролю за рухом товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), а з іншого - за рахунок впровадження
CRM-технологій, що дозволяють залучити покупця
і суттєво підвищити конкурентоспроможність підприємства [2].
Таким чином, під автоматизацією торгівлі розуміється комплекс заходів, спрямованих на впровадження сучасних інформаційних технологій на
підприємствах торгівлі та їх оснащенням технічними засобами (комп'ютерами, мережевим обладнанням, електронним торговим обладнанням, що
включає сканери штрих-коду, фіскальні реєстратори, принтери чеків і етикеток, термінали збору
даних тощо).
Автоматизованої інформаційної системою (АІС)
обробки інформації називається комплекс, що
включає обчислювальне і комунікаційне обладнання, програмне забезпечення, лінгвістичні засоби,
інформаційні ресурси, а також персонал забезпечує
підтримку динамічної інформаційної моделі предметної області для задоволення інформаційних потреб користувачів [4, 7].
Стабільне зростання доходів підприємств торгівлі, про який сьогодні говорять багато аналітиків,
викликає природне пожвавлення, як серед компаній, які традиційно працюють в області автоматизації торгівлі, так і серед тих, хто володіє універсальними рішеннями. Серед останніх необхідно
особливо виділити компанії, що займаються впровадженням інформаційних систем класу ERP.
ERP-система (Enterprise-wide Resource Planning) - інтегрована інформаційна система управління, яка дозволяє створити єдине середовище для
автоматизації планування, обліку, контролю,
управління і аналізу всіх основних господарських
процесів підприємства [1].
У тому чи іншому вигляді всі функції, що підлягають автоматизації, присутні на будь-якому торговому підприємстві, будь це міні-маркет або національна торговельна мережа з кількох сотень великих магазинів.
На різних етапах життєвого циклу підприємства, автоматизація цих функцій має різний пріоритет. У міру того, як підприємство розвивається і
набирає обертів, все нові функції вимагають пильної уваги і контролю. Таким чином, з усіх можливостей, що надаються ERP, найбільш привабливою
для лідерів українського ринку торгівлі була і
залишається можливість швидко приймати управлінські рішення [1, 5, 6].
Однак на сьогоднішній день не відомо ні одного повного впровадження ERP-системи на підприємствах торгівлі. У той же час ключовою перевагою таких систем є можливість отримати комплексну картину бізнесу, але, якщо ознайомитися з
описами проектів впровадження, то стає ясно, що
більшість компаній не поспішає відразу використовувати всю гаму можливостей ERP I.
Останнім часом ряд авторів [8, 10, 12] (у тому
числі фахівці компанії Gartner Group) говорить про
виникнення нової концепції корпоративної інформаційної системи - ERP II (від англ. Enterprise
Resource and Relationship Processing - управління

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання автоматизації розглядалися такими відомими
авторами, як Krafft Manfred [2], Агафонова М. Н.
[3], Бауерсокс Д. [4], Берман Б. [5], Сорокіна Н. В.
[11] та ін. Найбільш детально проведений аналіз
засобів і методів автоматизації у [1, 12], але цей
матеріал потребує значного оновлення, оскільки
змінилися умови, технічні та програмні засоби
автоматизації, технологія їх використання. Тому
дослідження питань автоматизованих інформаційних систем (АІС) для підприємств торгівлі є
необхідним і своєчасним.
Постановка завдання. Актуальність питань
інформатизації всіх сфер суспільно-економічного
життя цілком очевидна. Потреба у розробці та
застосуванні ефективних і адекватних дійсності
комп'ютерних програм та технологій сьогодні зростає. Тому метою даного дослідження є формування
системи теоретичних і практичних знань в області
побудови й функціонування інформаційних систем
та комп'ютерних технологій і можливостей їх
використання на підприємствах торгівлі.
Виклад основного матеріалу. Автоматизація в
загальному вигляді являє собою комплекс дій та
заходів технічного, організаційного та економічного характеру, який дозволяє знизити ступінь
участі або повністю виключити безпосередню
участь людини у здійсненні тієї чи іншої функції
виробничого процесу чи процесу управління тощо.
Тому впровадження системи автоматизації на
підприємствах торгівлі, як і будь-яке серйозне перетворення на підприємстві, є складним процесом.
Тим не менш, деякі проблеми, що виникають при
впровадженні системи, досить добре вивчені, формалізовані і мають ефективні методології рішення.
Завчасне вивчення цих проблем і підготовка до них
значно полегшують процес впровадження і підвищують ефективність подальшого використання системи [12-14].
Метою автоматизації торгівлі є підвищення
ефективності управління підприємством, і як наслі154

корпоративними ресурсами і зовнішніми зв'язками). Основна ідея цієї концепції - вихід за рамки
завдань автоматизації та оптимізації тільки внутрішніх бізнес-процесів підприємства, співробітництво покупців і продавців, спільне створення
продуктів та послуг, тобто вирішення зазначених
вище проблем ERP-систем.
Підприємства, які віддають перевагу західні
системи, користуються фактично тим же набором
функцій, які могли б надати і «бюджетні» програми. Середній термін впровадження навіть для
такої конфігурації, за даними постачальників, близько шести місяців. У той же час песимістична
(але дуже близька до реальності) оцінка дає
набагато більший термін. Справа в тому, що підприємство постійно змінюється – якструктурно, так
і функціонально. Змінюються і вимоги користувачів до
системи, у міру того, як вони починають краще розуміти її можливості. А також проекти впровадження ERPсистем вважаються найбільш складними і ризикованими у сфері інформаційних технологій (ІТ) [1].
Були названі відмітні якості нового «класу»
систем, засоби для створення веб-порталів. Виробники ERP терміново скуповували компанії, що
мали готові SCM-і CRM-рішення. Власники ERPсистем обзаводилися відповідними пакетами. Фактично, почався новий виток автоматизації - тільки
вже за участю ERP. Адже проблеми у автоматизації
ланцюжку постачання, а також електронної комерції, стали менш нагальними, аніж наведення порядку у фінансах, на складах і розподільних центрах, в
управлінні перевезеннями. Можна сказати, що
ERP-системи та інтернет-комерція взаємно доповнюють один одного, що й зумовило значний ефект
від їх інтеграції [3, 5].
Розглянемо особливості цієї інформаційної технології автоматизації торгівлі:
1. Розвинена система забезпечення конфіденційності та захисту інформації, яка забезпечує
управління повноваженнями з доступу користувачів не тільки до функціоналу та різних аналітичних
звітів, але і до даних в банку даних (БД).
2. Власна система створення протоколів.
3. Простий інтерфейс.
4. Надійність та швидкість реакції, клієнти
здійснюють проводки, наприклад, оплата від клієнта за час – меншехвилини.
5. Можливість управляти своєю системою
автоматизації бізнесу без залучення розробників.
Завдяки архітектурі системи, самої сучасної
інструментальної базі та реалізованих ідей, користувач отримує рішення для автоматизації бізнесу,
автоматизації управління підприємством, автоматизації торгівлі, що дозволяють бути впевненим у
тому, що інформаційна технологія здатна вирішити
не тільки його сьогоднішні завдання, а й наступні,
що виникають у зв'язку з перспективами зростання
компанії.
Інформаційна система для підприємств торгівлі
дозволяє вести облік будь-яких видів торговельних
операцій, від ведення довідників і первинних документів до отримання аналітичних звітів й різноманітних
відомостей. Донеї можна підключати контрольнокасову машину (ККМ), сканери штрих-кодів, принтери
етикеток, POS-термінали, термінали збору даних, ваги
та інше торгове обладнання [8, 9].

Конфігурація «Управління торгівлею» системи
програм «1С: Підприємство 8.0» є тиражним рішенням, що дозволяє в комплексі автоматизувати завдання управління торгівлею сучасного підприємства: оперативний і управлінський облік, аналіз і
планування торгових операцій. Ключовим напрямком розвитку даного рішення є реалізація потужної
функціональності, призначеної для аналізу та
управління ефективністю торговельної діяльності:
управління продажами, постачаннями, складськими
запасами; планування продажів і закупівель; аналіз
цін і управління ціновою політикою; моніторинг і
аналіз ефективності торгової діяльності [10].
Універсальність програм сімейства «1С» дозволяє їм краще адаптуватися до швидких змін
законодавства в нашій країні. Однак вона не рятує
систему від недоліків. Програми сімейства "1С"
виходять на ринок досить сирими. Оскільки виробник хоче встигнути завоювати ринок, випередивши
своїх конкурентів. А їх сьогодні достатньо. Сама
програма протестована і не містить грубих помилок, але іноді невеликі недоліки тягнуть за собою
цілий список небажаних наслідків.
Прикладом універсальної бухгалтерської програми є «1С: Бухгалтерія». Вона в даний час найпоширеніша (за даними газети «Софт-Маркет» та
ін.) бухгалтерська програма в Україні.
«1С: Бухгалтерія» може бути настроєна самим
бухгалтером на особливості бухгалтерського обліку
на своєму підприємстві, на будь-які зміни законодавства і форм звітності. «1С: Бухгалтерія» успішно використовується на малих підприємствах, в
торгівлі, в бюджетних організаціях.
SM Complex Retail - програмне рішення для
автоматизації підприємств провідних оптову, комісійну та роздрібну торгівлю. Торговельна система SM COMPLEX Retail відповідає всім вимогам
торгового менеджменту, забезпечуючи контроль і
управління всіма функціями підприємства торгівлі:
продажами, закупками, складом, персоналом, відносинами з клієнтами. Система акумулювала в собі
сучасні західні технології управління з урахуванням російської специфіки [8, 11].
Система управління підприємством SM Complex Retail відповідає потребам як окремих магазинів, так і торговельних мереж з різною структурою
управління, орієнтована на підприємства різних
галузей і форматів: модний одяг і аксесуари, продукти, магазини господарських товарів та ін. При
автоматизації роботи роздрібної мережі можлива
реалізація різних схем управління: від жорсткої
централізації до повної децентралізації. Архітектура системи спочатку спланована для роботи з
розподіленими базами даних.
Торговельне обладнання призначене для вирішення завдань автоматизації торгівлі будь-якого
масштабу. Розглянемо основні види електронного
торгового обладнання, яке використовується на
підприємствах торгівлі [11].
1. Стаціонарні та портативні касові апарати
ККМ – один з найбільш універсальних елементів
торгового обладнання. Контрольно-касові апарати
служать для обліку приходу готівкової виручки на
торговельних підприємствах. Класифікація ККМ,
як правило, проводиться за двома головними критеріями. По-перше - область застосування (послуги,
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торгівля, готелі, заклади громадського харчування,
інше). По-друге - функціональна складова ККМ.
Касові апарати за функціональним можливостям діляться на чотири категорії:
 фіскальний реєстратор;
 автономні касові апарати;
 активні системні - POS-термінали;
 пасивні системні касові машини.
Класом ККМ, що працюють з комп'ютером,
найбільш поширеними є: активні (POS-термінали)
та пасивні системні ККМ. Деякі моделі таких касових апаратів підтримують роботу з "1С Підприємство 8", що залежить від комплектації або використовуваного програмного забезпечення.
2. Сканер штрих-кодів – інструмент, без якого в
сферах торгівлі та логістики, що не терплять
помилок в обліку і контролі, не обійтися. Сканери
штрих-кодів - від ручних до стаціонарних – розраховані на різні режими роботи. Також при виборі
сканера слід враховувати формат і специфіку
підприємства.
3. Електронні ваги з друком етикеток - сьогодні
це досить важливе доповнення до обладнання
торгового залу. Вагове устаткування служить для
роботи з широким асортиментом товарів. Електронні ваги дають можливість підсумувати вага
товару; визначати вартість в залежності від ваги,
ціни продукту; друкувати етикетки з найменуванням товару та штрих-кодом.
Для ефективної роботи будь-якого торгового
підприємства, необхідно його оснастити технічними засобами та впроваджувати програмні продукти.
У результаті повинна вийти комплексна АІС, яка
автоматизує торговельну діяльність [5, 9].
Багато торговельних підприємств займаються
електронною комерцією. Бізнес у цій галузі не
менш вимогливий, ніж будь-який інший вид, але
він і багато в чому відрізняється від них.
Незалежно від того, чи тільки переглядає відвідувач інформацію про товари або хоче щось купити, з точки зору споживчих перспектив онлайновий каталог є найбільш важливою частиною
електронної комерції. За своєю структурою він
схожий на звичний каталог для замовлення товарів
поштою: у ньому також представлені продукти,
ілюстрації до них і ціни.
Онлайновий каталог може бути і повністю
інтерактивним, включаючи при цьому відео, звук і
багато чого іншого. Більшість програмних продуктів можуть, крім того, розбивати каталог по групах
товарів (відділи, секції).
Коли покупці роблять покупки в онлайновому
магазині, обрані позиції каталогу поміщаються в
"кошик покупця". Відібрані товари потім зберігаються в базі даних таким чином, щоб покупець
міг побачити, що саме було вибрано, до настання
моменту оформлення замовлення. І знову ми
бачимо, що це не дуже відрізняється від замовлення в звичайному магазині, просто тут можуть
бути свої особливості [8].
Покупці повинні мати можливість вибору
режиму платежу, а програмне забезпечення повинно перевіряти їх кредитоспроможність. Цей процес
може мати на увазі участь кредитних карт, електронних грошей або безпосередньо обраних замовлень. Спеціалізоване програмне забезпечення на

зразок CyberCash, CommercePOINTeTill і Microsoft
Wallet здатне проконтролювати і дії покупця і
процес покупки.
Пакети програм для електронної комерції повинні також працювати з технологіями Secure
Socket Layer (SSL) або Secure Electronic Transfer
(SET) для криптографічного захисту переданих
даних. Чим більше з перерахованих способів захисту підтримує програмний пакет, тим краще. Більшість рішення для електронних платежів вимагає
відкриття спеціального банківського рахунку для
обслуговування онлайнових транзакцій [12].
У питаннях доставки вибраної продукції і розрахунку необхідних податків може виникнути безліч різних деталей, тому шукайте програмне забезпечення, що підтримує модулі доставки третьої
сторони (наприклад, Tandata компанії Tandata Corporation) і пакети розрахунку податків (наприклад,
Taxware, розроблене фірмою Taxware International).
Зі замовленнями пов'язано і безліч інших розрахунків – дисконти, купони, оптові знижки та ін.
Більшість електронно-комерційних програм в змозі
виконати більшу частину таких розрахунків. Крім
того, існує безліч способів зв'язку з системами
обліку (accounting systems). Деякі програмні продукти – такі, як Dynamic NT компанії INEX – поставляються з повним пакетом бухгалтерського та
інвентаризаційного програмного забезпечення [8].
Одним із варіантів комплексного рішення є
розробка свого власного програмного забезпечення. Цей підхід вимагає участі безлічі фахівців в
області Інтернет і спеціалізованим мов програмування (HTML, Java та ін) і дуже дорого коштує.
Більшість компаній радше воліють вкладати
кошти в комерційний програмний продукт. Сьогодні на ринку є десятки продуктів, що варіюються за
ціною від кількох сотень до кількох сотень тисяч
доларів. Такі компанії, як IBM і Microsoft і безліч
більш дрібних компаній-розробників - наприклад,
Cat і Vision Factory створюють електронно-комерційні програми для підприємств будь-якої структури і будь-якого розміру [11].
Сьогоднішнє «недосконале» програмне забезпечення є ознакою того, що дана область бізнесу
виникла відносно недавно. На ринку з'явилися
якісні рішення: одні з них більш потужні, інші
легко масштабуються. Але жодне з них не може
бути встановлено, налаштоване, запущено і оновлено без доповнень. Продукти для електронної
комерції розміщуються і функціонують під управлінням іншого складного програмного забезпечення (операційних систем, інших серверів). Взаємовідносини між компонентами двох видів програмного забезпечення дуже важливо, і час від часу
це викликає проблеми.
Управління інформацією про клієнта представляє собою серйозну частину електронної комерції. Більш складні пакети обробляють значну
частину даних про клієнтів, включаючи напрямки
їх переміщення по сайту, і представляє цю інформацію у формі аналітичних звітів. Чудовим властивістю електронно-комерційних пакетів є можливість використання інформації про клієнтів для
настройки сторінок відповідно до смаків відвідувачів. Але, навіть враховуючи всі проблеми, які
потребують вирішення, простіше і дешевше працю156

вати з комерційним програмним забезпеченням,
ніж самим створювати електронно-комерційні програми «з нуля» [4, 6].
Всім відомо, що торгівля, на відміну від виробництва, не створює матеріальні цінності, а виступає
в якості посередника між виробником і споживачем, доставляючи товари покупцям і повертаючи
виробничому підприємству гроші за товар. Будучи
посередником, воно пропускає через себе фінансові
та товарні потоки, залишаючи собі відсоток за
послуги.
Підприємство, що спеціалізується на наданні
послуг, не потребує посередників і тому працює
безпосередньо зі споживачем. Розглянемо, як функціонує торговельне підприємство і яку роль у
ньому займатиме програма управління, побудована
на базі Business Engine.
Business Engine функціонує щодо підрозділів
підприємства за схемою клієнт - операція - товар.
Клієнти, взаємодіючи між собою, ініціюють початок операцій, які призводять до переміщення товарів і грошей або тільки грошей. Кожна операція
складається з декількох підоперації (транзакцій),
які мають свій набір і послідовність (наприклад
отримав товар, перерахував гроші, відправив товар
і т. д.). У свою чергу кожна транзакція ініціює
переміщення грошей за рахунками і товарів по
складах. В економічних відносинах кожен клієнт
має одну або декілька ролей, які додають йому
можливості здійснення різного роду операцій [12].
У даній моделі виділяють чотири ролі (покупець, продавець, фінансовий посередник або платіжна система, товарний посередник або пошта).
Кожен клієнт може створювати рахунки і склади у
будь-якого іншого клієнта, якщо для них визначена
відповідна роль. Також клієнт має за замовчуВанням один рахунок і один склад, який вони створюють самостійно. Вся міць Business Engine полягає в тому, що він представляє собою програмно
реалізовану економічну модель з необхідними для
всіх торговельних підприємств операціями. А ось
на базі якого типу торгівлі, товару або структури
підрозділів підприємства реалізувати це програмне
рішення - вирішує саме підприємство торгівлі [12].
Головна особливість такого підходу в тому, що
можна швидко надати підприємству програмне
рішення саме по конкретній бізнес-схемі. Усі програми, реалізовані на Business Engine, дозволяють
виробляти такі процеси, як:
 управління продажами (включаючи оптову,
роздрібну та комісійну торгівлю);
 управління поставками;
 планування продажів і закупівель;
 моніторинг і аналіз ефективності торгової
діяльності;
 управління складськими запасами;
 управління замовленнями покупців;
 управління відносинами з клієнтами;
 аналіз товарообігу підприємства;
 валютно-обмінні операції;
 платежі та переклади;
 аналіз цін і управління ціновою Business
Engine політикою.
Очевидно, що не існує абсолютно досконалої
технології та повністю функціональної системи для

автоматизації управління підприємств торгівлі.
Однак не потрібно чекати, адже з тими програмами, які вже згадувались вище, можна і потрібно
працювати, так як це все одно ефективніше ручного
обліку.
Ефективне управління торговим підприємством
в сучасних умовах неможливе без використання
комп'ютерних технологій. Українські підприємства
в галузі застосування цих технологій значно поступаються зарубіжним конкурентам. Іноземні підприємства, як правило, мають досвід модернізації
та впровадження не одного покоління інформаційних систем (ІС). Процедура прийняття рішеення про вибір найбільш ефективної комп'ютерної системи управління нова для більшості
вітчизняних керівників, а її наслідки багато в чому
будуть мати значний вплив на підприємство протягом декількох років. Оскільки застосування інтегрованої автоматизованої системи (АІС), яка відповідала б вимогам підприємства (масштабом, специфіці бізнесу і т.д.), дозволила б керівнику мінімізувати витрати і підвищити оперативність управління підприємством у цілому.
Оцінка ефективності впровадження інформаційної системи на підприємстві дозволяє не тільки
оцінити, наскільки ефективно підприємство використовує АІС, але і може служити повноцінним
інструментом управління проектом впровадження
системи на підприємстві. Застосування різних підходів дозволяє оцінити ефективність використання
окремих функцій і всієї системи в цілому вже на
ранніх стадіях проекту, контролювати відхилення
реальних показників від запланованих. Проте оцінити ефективність впровадження інформаційної
системи підприємства нелегко.
Висновки. Використовуючи систему автоматизації торгівлі можна отримати різноманітні звіти
для контролю персоналу - отримання зведених
звітів по групі терміналів, фіксація всіх даних про
роботу магазину, багаторівнева система розмежування прав доступу. Крім цього, впровадження
системи автоматизації дозволяє підвищити прибуток за рахунок непрямих причин:
 підвищення продуктивності праці персоналу завдяки спрощенню роботи: всі операції лінійного персоналу, від касира до адміністратора торгового залу автоматизовані;
 виключення помилок касирів;
 зниження рівня зловживань з боку персоналу;
 здешевлення сервісного обслуговування касових місць (автоматичний збір і передача даних
про результати продажів, зручний інтерфейс для
роботи з програмою, використання обладнання різних виробників вимагають меншого залучення додатково оплачуваних послуг сторонніх фахівців);
 зниження збитків при втраті якості товарів
(автоматичне відстежування термінів придатності,
оптимізація кількості та швидкості руху товарів).
Таким чином, кожному підприємству торгівлі
необхідна АІС, впровадження якої є нелегким процесом. Однак її встановлення підвищує ефективність управління підприємством, що в кінцевому
підсумку призводить до збільшення обсягу продажів і зростання прибутковості.
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Гавриляк М. Я.
ОЦІНКА ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ
ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
У статті розглядається застосування оцінки життєвого циклу (ОЖЦ) продукції для визначення
універсальних екологічних показників продукції. Показано, що на сьогоднішній день (ОЖЦ) є одним із
основних інструментів Інтегрованої продуктової політики, яка інтенсивно розвивається в країнах ЄС.
Викладено особливості методу, його переваги та обмеження і перспективи розвитку щодо виробництва
продуктів харчування.
Ключові слова: продукти харчування, інтегрована продуктова політика, оцінка життєвого циклу
продукції, екологічний вплив, характеристики, конкурентоспроможність

Havrylak M.
LIFE CYCLE ASSESSMENT OF PRODUCTION IN VIEW OF ENVIRONMENTAL
The article deals with the application of life-cycle assessment (LCA) of products to determine universal
environmental performance of products. It is shown that to date (LCA) is one of the main tools of the Integrated
Product Policy, which is rapidly developing in the EU. Peculiarities of the method, its advantages and limitations
and prospects regarding food production ..
Keywords: food: grocery integrated policy, life cycle assessment of products, environmental impact,
specifications, competitiveness.
Вступ. В умовах модернізації української економіки пріоритетним завданням має стати не економічне зростання як таке, а покращення якості
життя і здоров’я населення, оздоровлення екологіч-

ної ситуації в першу чергу за рахунок підвищення
природоресурсної екологічної ефективності виробництва, яке сприяло б зменшенню негативного
екологічного впливу. Особливого значення при
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цьому набувають питання формування сучасної
державної політики в області продовольчої безпеки
за рахунок розвитку вітчизняного агропромислового комплексу з врахуванням екологічного фактору.

сьогодні активно розвивається в напрямі стійкого
споживання і виробництва різноманітної продукції,
включаючи і продовольство [2, 3].
У системі заходів, які здійснюються в ЄС по
реалізації (ІПП) були прийняті Директиви по екодизайну енергоємної продукції, по політиці поводження з відходами і створена Європейська платформа по оцінюванню життєвого циклу продукції
(ОЖЦ). Особлива увага приділяється при цьому
екологічній інформації, обмін якою здійснюється
всередині продовольчого ланцюжка, включаючи
споживачів. Дана інформація повинна бути наукового обґрунтованою, надійною, зрозумілою і такою, що не вводить оману. Цей основоположний
принцип відкриває подальші перспективи для добровільної екологічної оцінки, тобто одержання універсальних екологічних характеристик продукції
для інформування і комунікації і продовольчому
ланцюжку, необхідних для всіх операторів і споживачів.
Слід відмітити, що акцент на продовольчу продукції з однієї сторони пов’язаний із загальною
направленістю ІПП на ідентифікацію продуктових
груп, які володіють найбільшим потенціалом покращення за екологічними показниками. У документації ЄС виділяються три найбільш важливі
економічні сектори: виробництво і споживання
продовольства (продукти і напої), особистий транспорт і житло. У сукупності всі ці сектори та відповідні продуктові (сервісні) групи відповідають за
оцінками експертів ЕС за 70-80% глобальних екологічних впливів, зумовлених особистим спожиВанням. Згідно дослідженням FAO (Food and
Adriculture Organization) основний вклад у глобальні викиди парникових газів в межах харчового продуктового ланцюжка вносить тваринництво, частка
якого складає 18% [6].
З іншої сторони, за даними європейських рейтингових агентств якість харчової продукції з її
екологічними характеристиками має все більший
вплив на споживчий вибір.
Принципи і структура робіт із оцінки життєвого циклу продукції встановлені в міжнародних
стандартах серії ISO 14040 і їх вітчизняного аналога ДСТУ ISO 14040 «Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Принципи і структура»
та ряді інших ДСТУ цієї серії. ОЖЦ безпосередньо
може використовуватись у сфері розробки і удосконалення продукції, при стратегічному плануванні
і визначенні пріоритетів, в маркетинговій сфері та
інших [8].
Проте, питанням формування комплексного
підходу до управління екологічною безпечністю
продукції на наш погляд в Україні приділяється ще
недостатня увага. З врахуванням екологічної складової стійкого виробництва і споживання екологічний вплив продовольчого сектору повинен досліджуватися у повному життєвому циклі, оскільки
воно виникає на різних стадіях виробництва – від
збирання врожаю і виробництва продуктів до
транспортування і зберігання з врахуванням потреб
продовольства та створення відходів [2].
З точки зору управління впливом на навколишнє середовище (екологічного менеджменту)
життєвий цикл представляє собою сукупність послідовних і взаємопов’язаних стадій продуктивної

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Тією чи іншою мірою питання оцінки життєвого
циклу продукції з точки зору її екологічних характеристик і шкідливих впливів на довкілля торкались у своїх дослідженнях вітчизняні та зарубіжні науковці: Мельник Л. Г. [5], В. Я. Шевчук,
Ю. М. Саталкін, Садеков А. А. [6], П. М. Скрипчук
[4], Галушкіна Т.П. [7] та ін. Високо оцінюючи їх
внесок у розробку проблеми, можна зауважити, що
метод ОЖЦ в Україні знаходиться на початковій
стадії розробки, тому що на підставі об’єктивних
причин не сформована єдина узгоджена методика
оцінки життєвого циклу продукції., а в зарубіжній
практиці розвинутих країн інтегральний показник
оцінки рівня продовольчої безпеки взагалі не використовується. Це обумовлює необхідність поглиблення наукових досліджень в цій сфері, що і є метою нашої роботи.
Постановка завдання. Метою роботи є дослідження екологічних показників продовольства на
основі оцінки життєвого циклу продукції, а також
розробка рекомендацій щодо оцінювання екологічності продукції.
Виклад основного матеріалу. Поняття «продовольча безпека» зазначено у Законах «Про основи національної безпеки України», «Про державну
підтримку сільського господарства України», висвітлено в проектах Закону «Про продовольчу безпеку України» і Національної доктрини продовольчої безпеки. Із зазначених законів випливає, що
надійне забезпечення населення країни продуктами
харчування крім скорочення макроекономічних і
зовнішньоторговельних ризиків повинно концентруватися на двох основних напрямках безпосередньо пов’язаних із продуктовим ланцюжком формування продовольства. По-перше, на зниженні
технологічних ризиків, викликаних відставанням
розвитку вітчизняної продовольчої бази і різноманітними вимогами до безпечності харчових продуктів і організації контролю за їх виконанням. Подруге, на зниженні агроекологічних ризиків зумовлених несприятливими кліматичними змінами, а
також як наслідок природних і техногенних надзвичайних ситуацій на всіх етапах виробництва, зберігання, транспортування і реалізації харчових продуктів [1].
На нашу думку, що вирішення даної проблеми
доцільно вирішувати з врахуванням міжнародного
досвіду і тих тенденцій у відношенні екологізації
продовольчого сектору і продовольчих ланцюжків,
які вже сформувалися у країнах, що добились вже
певного успіху в даному питанні. Це завдання відповідає як національним так і зовнішньополітичним інтересам країни, особливо у зв’язку з перспективами виходу вітчизняних виробників на зовнішні ринки. З огляду на це, інтерес представляє
ініціатива Європейського Союзу (ЄС) по розробці і
впровадженню Інтегрованої продуктової політики,
(ІПП) яка була прийнята ще у 2003 році і на
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системи. Єдиного підходу до проведення дослідження ОЖЦ не існує, тому підприємствам при
практичному використанні слід проявляти гнучкість, самостійно визначати межі і ступінь деталізації дослідження залежно від вимог, об’єкта,
специфіки і сфери використання результатів [7].
Весь комплекс складних взаємовідношень між
виробництвом продуктів харчування і навколишнім
природнім середовищем, на нашу думку може бути
представлений за допомогою концепції життєвого
циклу продукції у вигляді продуктового ланцюжка
(рис. 1).
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Третій етап передбачає формулювання вимог
до еталона (базового зразка). За базові значення, як
правило приймаються значення показників кращих
вітчизняних і/чи зарубіжних зразків, або характеристики продукції, знайдені дослідним, чи теоретичним шляхом, а також характеристики, задані у
вимогах на продукцію.
Найбільш важливий і складний етап – четвертий – визначення переліку параметрів, які підлягатимуть оцінюванню та їхньої питомої ваги. Розраховуються екологічний рівень якості продукції та
екологічні параметри. Екологічний рівень якості
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Рис. 1. Життєвий цикл продуктів харчування та пов’язані з ним використання ресурсів
та екологічні наслідки

Слід відмітити, що ОЖЦ продукції являє собою
кількісну оцінку екологічного впливу і може бути
використана для покращення екологічних аспектів
продуктів на різних стадія її життєвого циклу. Вона
може використовуватись на рівні організації при
стратегічному плануванні, визначенні пріоритетів,
проектуванні продукції, для вибору показників екологічної ефективності, включаючи методи визначень, при розробці системи екологічного менеджменту, екологічної політики підприємства, для
цілей екологічного маркетингу продукції, зокрема
для одержання знаку екологічного маркування,
одержання екологічного сертифікату.
Методика оцінювання рівня екологічності продукції в загальному вигляді має передбачати декілька послідовних етапів.
Етап перший – визначення цілей і сфери застосування. Цілі і область застосування результатів
оцінки рівня екологічності продукції повинні бути
чітко визначені і узгоджені з передбачуваним використанням, а також гарантувати сумісність, достатність широти, глибини і деталізації дослідження
для досягнення окресленої мети.
На другому етапі здійснюється процедура збирання та аналізу даних. Збір даних важливий, але
досить ресурсоємний процес. Від коректності отриманої інформації залежить результат оцінки рівня
екологічності продукції і на кінцевому етапі – якість
прийнятих рішень. Тому процедури, які використовуються в процесі збирання інформації, можуть змінюватися в залежності від області її використання.

продукції можна визначити, як відносну характеристику екологічності продукції, розраховану шляхом співвідношення показників, які характеризують екологічну довершеність продукції (екологічну чистоту), порівняно з базовим зразком (еталоном). Складність формування переліку параметрів,
які підлягатимуть оцінюванню, полягає в тому, що
в рамках дослідження ОЖЦ крім стадій прямих
процесів впливу виробництва на навколишнє середовище потрібно враховувати наслідки минулих
стадій виробництва продукції, а також вплив подальшого споживання і утилізації. Тому критерії
вибору параметрів повинні бути ідентифіковані і
обґрунтовані цілями і сферою використання результатів дослідження. Якісно сформувати перелік
характеристик екологічності продукції дозволить
оцінка потенційного впливу процесу виготовлення
і споживання продукції на навколишнє середовище,
яка згідно стандарту ДСТУ ISO 14040 може включати серед інших наступні елементи: класифікацію
впливів на навколишнє середовище; моделювання
інвентаризаційних даних в рамках категорій впливу; можливе агрегування результатів. Важливим
моментом на цьому етапі є обов’язковість описання
і документування прийнятих припущень.
Застосування підходу до вибору екологічних
критеріїв є матриця подана у табл. 1. Матриця
поєднує стадії життєвого циклу продукції з основними екологічними показниками входів та виходів.
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Таблиця 1
Матриця вибору екологічних критеріїв
Стадії
життєвого
циклу

Екологічні показники
Енергія
Ресурси
Викиди
відновлювана/ відновлювані/
у воду
повітря
відновлювана відновлювані

ґрунті

Інше

Видобування
ресурсів
Виробництво
Розподілення
Використання
Видалення

На п’ятому етапі розраховується інтегральний
показник екологічності продукції. Для спрощення
розрахунків процедура розбивається на декілька
етапів: розрахунок одиничних параметричних індексів
і розрахунок групових параметричних індексів.
Визначення одиничних параметричних індексів
за показниками екологічного рівня якості продукції
можна здійснювати наступним чином:
pi ,
(1)
EQ i 
p базі
де EQi– одиничний параметричний індекс екологічного рівня якості продукції, розрахований за ітим параметром (якщо екологічний параметр тим
кращий, чим більше його значення. Наприклад, енергетична ефективність виробництва продукції, оптимальність упакування, рівень екоконструктивності);
pi – значення і-го екологічного параметра виробу;
рбаз – аналогічний параметр базового виробу, з
яким проводиться порівняння.
Якщо екологічний параметр тим кращий, чим
менше його значення (матеріалоємність продукції,
вміст шкідливих речовин), розрахунок одиничного
параметричного індексу здійснюється за зворотньою формулою:
pбазі ,
(2)
EQi 
рі
Аналогічно розраховуються одиничні параметричні індекси за економічними параметрами (Pj)
шляхом порівняння із базовим зразком. Екологічний рівень якості продукції доцільно оцінювати за
допомогою жорстких» і «м’яких» параметрів аналогічно з оцінкою технічних параметрів виробу методом аналізу конкурентоспроможності.
Груповий параметричний індекс потрібно розрахувати окремо за параметрами екологічного
рівня якості продукції і за економічними параметрами з урахуванням вагомості (ступеня значимості), кожного параметра в своїй групі:
n
(3)
EQ   EQi  бі

Зміст групового параметричного індексу дозволяє визначити рівень екологічної якості продукції
стосовно рівня базового зразка. Якщо дорівнює
одиниці, то виріб аналогічний базовому зразку;
якщо більше за одиницю – рівень екологічної
якості продукції вищий за базовий зразок; менше
одиниці – виріб поступається зразку за своїми екологічними характеристиками.
m
(4)
P   Pj  вj ,
j 1

або

P

Pe
Pбаз

(5)

де P – груповий параметричний індекс за економічним параметром;
Pj– економічний параметр j-го виду;
j – ступінь значимості (вагомість) j-го параметру;
m – кількість економічних параметрів.
Pe, Рбаз – екологічна ціна виробу, що оцінюється
і базового зразка відповідно.
На підставі групових параметричних індексів за
показниками рівня екологічної якості та економічними показниками можливий розрахунок інтегрального показника екологічності продукції.
EQ
(6)
PE 
 1,
P
Чим вище значення інтегрального показника
екологічності продукції (виконується умова РЕ →
max), тим менша екологічна шкода від процесу
його виробництва для навколишнього середовища.
Сьогодні екологічні показники в системі оцінки
якості продукції використовують обмежено, тому
доцільно виокремлювати ці елементи з метою їх
подальшого оцінювання і оптимізації, що дозволить підприємствам вирішувати завдання екологізації виробництва.
Висновки. Запропонований підхід оцінки екологічності продукції дозволяє:
1) системно підійти до вивчення і оцінки впливів продукції на навколишнє середовище; 2) виявити критичні точки протягом життєвого циклу продукції; 3) поєднати в системі розрахунку інтегрального показника екологічності продукції якісні та
кількісні оцінки і спростити процедуру їх впровадження. Запропонований підхід базується на загально відомій методиці оцінки конкурентоспроможності продукції; крім того він не суперечить стандартам ДСТУ ISO 14040 щодо дослідження ОЖЦ.

i 1

де – груповий параметричний індекс за рівнем
екологічної якості продукції;
– одиничний параметричний індекс екологічного рівня якості продукції і-го параметра;
i – ступінь значимості (вагомість) і-го параметра;
n – кількість екологічних параметрів, за якими
здійснюється оцінка екологічності продукції.
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УДК 330.837:336.74
Бриль О. О.
ОСОБЛИВОСТІ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ
ЗМІН
Розглянуто грошовий обіг як інституціональну складову соціально-економічного розвитку країни, виокремлено основні принципи побудови грошової системи держави, обґрунтовано взаємозв’язок грошового
обігу й ділового циклу змін ВВП; проведено аналіз темпу змінювання інфляції.
Ключові слова: інституціалізація, грошовий обіг, принципи, грошова система, інфляція.

Bril E.
FEATURES OF MONEY CIRCULATION UNDER INSTITUTIONAL CHANGES
The article deals with currency as the institutional component of social and economic development,
determines the basic principles of the monetary system of the state, grounded relationship monetary and business
cycle changes in GDP.
Keywords: institutionalization, currency, principles, monetary system, inflation
Вступ. Гроші являють собою певний інституціонально-структурний феномен, пов'язаний з економікою прямими й зворотними зв'язками. Насиченість економіки грішми породжує певний рівень
зв'язаності й інтеграції підприємств і галузей. Зміни
інституціонального середовища означають зміну
правил і каналів обігу платіжних коштів у господарській сфері. Це може стосуватися часу здійснення платежів, рівня процентних ставок по комерційних і банківських кредитах, правил відкриття
рахунків, тарифів на розрахунково-касове обслуговування, неформальних правил довіри й припустимого (прийнятного) опортунізму в грошових розрахунках між контрагентами.

процес мотивації [1]. Той, хто прагне до знань, до
творчості чи до влади, до активності або до спокою, до сімейного благополуччя або до розваг, при
всьому мислимому розмаїтті можливих цілей і
мотивів, спочатку повинен подбати про гроші. Будучи абсолютним засобом, гроші стають і абсолютною метою, позбавляючи всі інші цілі їх самостійної цінності і значущості.
Отже, гроші можна розглядати [2] як інститут у
конкретно історичний період мотивуючий і регламентуючий поведінку громадян, соціальних груп,
влади, а також забезпечуючий в певній формі доцільне, з погляду ліквідності, збереження власності,
життєвих ресурсів для досягнення своїх короткострокових і довгострокових інтересів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перетворившись із простого механізму досягнення
цілей в саму ціль, гроші підміняють собою весь
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Постановка завдання. Мета статті полягає у
висвітленні особливостей грошового обігу в умовах
інституціональних змін.

чергу, вони пов'язані з тим, чи слід дотримуватися
прийнятих правил або потрібно реагувати на мінливу
економічну кон'юнктуру. Як правило, центральні банки
реагують на кризу. При цьому в разі фінансової кризи
вони на практиці стикаються з двоїстою метою:
підтриманням стабільності і грошово-кредитної сфери,
і фінансової системи. Друга мета найчастіше може
вступити в суперечність з першою, оскільки вимагає
додаткової підтримки окремих фінансових інститутів і,
як наслідок, може бути пов'язана зі збільшенням
грошової маси і зростанням інфляції.
Вплив процесів глобалізації на незалежність грошово-кредитної системи оцінюється по-різному –
від позитивного, у відповідності з яким фінансова
глобалізація створює численні вигоди, до негативних, згідно з якими вигоди фінансової глобалізації привласнює невелика кількість економічно
розвинених країн. Країни, що розвиваються, внаслідок глобалізаційних процесів залежать від світових
фінансових ринків. Зовнішні фактори впливають на
внутрішню грошову і фінансову політику країни,
на її абсолютний суверенітет [4].
Інституціональна складова в сучасних умовах невизначеності, порушення міжнародного економічного
порядку й спекулятивної стратегії є визначальною при
визначенні природи грошей в економіці початку ХХІ ст.
Формою організації грошового обігу в країні
виступає грошова система, установлена загальнодержавними законами. Ці закони визначають основні принципи, правила, нормативи й інші вимоги,
що регламентують відносини між суб'єктами грошового обігу. Оскільки грошова система кожної
країни визначається її внутрішнім законодавством,
саме явище грошової системи виступає на поверхні
як сугубо національне. Кожна держава формує
свою власну грошову систему, намагаючись надати
їй повну незалежність і здатність протистояти зовнішнім впливам, коли вони загрожують інтересам
національної економіки. Наявність такої суверенної
грошової системи є однією з ключових ознак
політичної й економічної самостійності держави.
У країнах з недостатньо розвинутою грошовокредитною системою під час кризи може порушитися робота класичних каналів передачі сигналів
від грошово-кредитної політики до економіки (так
званих трансмісійних механізмів) [5].
При нормативно-правовому підході до грошової системи України можна виділити основні принципи, форма реалізації кожного законодавчо зафіксована (рис. 1).
Банківсько-фінансові інститути (формальні) не
тільки забезпечують своїми схемами та механізмами реалізацію наявних схильностей (неформальних
інститутів), а й створюють їх, залучаючи індивіда
величезними чужими активами в спекулятивні операції і прирікаючи на програш по сукупності [2].

Виклад основного матеріалу. Перші практичні кроки щодо створення власної грошової системи
були зроблені після виходу України зі складу
СРСР, коли 10 січня 1992 р. було введено українські купоно-карбованці багаторазового користування
як доповнення до рублевої грошової маси. Тобто в
обороті одночасно опинилися два види валюти попередні рублі, емісія яких перейшла від союзного
уряду до Російської Федерації, і купоно-карбованці,
право емісії яких було закріплено за Національним
банком України. Весь безготівковий оборот продовжував обслуговуватися виключно попередньою,
тепер уже російською, валютою – рублями.
Повне введення рубля в готівкову сферу при
обслуговуванні безготівкового обороту виключно
рублем призвело до механічного розриву єдиного
грошового обороту на дві відокремлені частини.
Перехід грошей із однієї частини в іншу вимагав
обміну їх за валютним курсом. Виникла штучна
ситуація валютного курсу грошей при використанні
їх у готівковому та безготівковому обороті. Це
сприяло розвитку масових фінансових спекуляцій,
пов'язаних з переведенням грошей з однієї форми
обігу в іншу, відпливу грошових капіталів з України за кордон, зокрема, до Росії.
Надалі відбувалося вдосконалення механізмів
та інструментів грошової системи. Важливою
віхою цього етапу розвитку грошово-кредитної системи стало прийняття Верховною Радою України в
травні 1999 р. Закону «Про Національний банк
України». Хоча в цьому законі безпосередньо про
грошову систему мова не йде, проте, ті функції
НБУ, які становлять основу грошової системи,
знайшли широке відображення. Це, зокрема, розділ
IV «Грошово-кредитна політика», розділ V «Управління готівковим грошовим обігом", розділ VIII
"Діяльність Національного банку щодо операцій з
валютними цінностями». В них чітко виписані
права та обов'язки НБУ щодо забезпечення стабільності національних грошей, регулювання грошового обігу, визначені методи та інструменти грошово-кредитної політики та інші види діяльності НБУ,
що формують грошову систему країни [3]. Цим
законом Національному банку Україні надавалося
монопольне право здійснювати емісію грошей на
території України та організовувати їх обіг, забезпечувати стабільність грошей, проводити єдину
грошово-кредитну політику і т.ін. Це означало, що
ніякі інші органи нашої країни, а тим більше інших
країн, не мали права втручатися в цю сферу. Тому
обіг грошей на території України став підвладним
виключно органам української держави.
В умовах фінансової кризи перед грошово-кредитною системою виникають нові проблеми. В першу

163

Зазвичай банки мають самостійний характер і
не включаються в ієрархію цілей грошово-кредитної політики. Однак, як показують останні події в
Україні та за кордоном, зниження стійкості фінансових інститутів і дефіцит банківської ліквідності
здатні паралізувати кредитні ринки і різко послабити ефективність монетарної політики. Враховуючи значимість банківської системи у фінансуванні

Фридман і Шварц [8] виявили взаємний зв'язок
грошей і ділових циклів, причому найбільш тісним
він виявляється при заміні реального обсягу виробництва на номінальний валовий національний
продукт. Провівши аналіз динаміки показників
ВВП і кількості грошей, що перебувають в обігу в
Україні за останні чотири роки (рис. 2), встановлено підтвердження наявності такого зв'язку.

Рис. 1. Основні принципи побудови грошової системи України

економічного зростання, доцільно віднести до числа кінцевих цілей грошово-кредитної політики підтримання стабільності в банківському секторі. На
цьому етапі визначення проміжних та оперативних
цілей грошово-кредитної політики найбільші труднощі являє вибір орієнтирів, дотримуючись яких,
монетарна влада буде впливати на заявлені кінцеві
цілі. Такими орієнтирами можуть бути темпи підвищення внутрішніх цін, грошові агрегати, процентні ставки, динаміка валютного курсу [6, с. 43].
Переважно темпи зростання кількості грошей
знижуються перед кожним економічним спадом. У
ХХ ст. кожному спаду передувало зменшення грошової маси. Це означає, що зміни в кількості грошей є рушійною силою ділових циклічних коливань. Разом з тим, не кожне падіння темпу зростання кількості грошей супроводжується спадом
ділового циклу. Ділові цикли впливають суттєво на
всіх людей. Наприклад, коли обсяг виробництва
зростає - легше знайти місце роботи, коли обсяг виробництва падає - працевлаштування ускладнюється [7].

Події в межах одного ділового циклу можна
описати в такий спосіб [8]. Зміни, що почалися в
темпах росту грошової маси, що перебуває в обігу,
після певної затримки, що зазвичай становить кілька місяців, викликає зміни в темпах росту номінального ВВП. Спочатку значна частина зміни в
номінальному ВВП відображає зміни в реальному
ВВП, тобто зміни в реальній кількості товарів і
послуг, вироблених у розглянутий період. Після
чергової затримки усе більш суттєва частина в
номінальному ВВП є зміною абсолютного рівня
цін. Зрештою, ціни поглинають усе більшу частину
впливу на економіку, обумовленого зміною темпів
росту грошової маси.Нічим не обмежена емісія
грошей призводить до переповнення сфери
грошового обігу зайвими грошовими знаками і їх
знецінення. Умови і закономірності підтримання
грошового обігу визначаються взаємодією двох
факторів: потребами економіки країни в грошах і
фактичним надходженням грошей в обіг. Якщо в
обігу більше грошей, ніж потрібно, це веде до їх
знецінення – зниження купівельної спроможності
грошової одиниці.
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Рис. 2. Взаємозв'язок грошового обігу й ділового циклу зміни ВВП
Середній рівень цін на товари і послуги з середини ХХ століття до нинішніх днів виріс майже в
6 разів [9]. Умовою неперервного зростання цін є
інфляція. Причиною інфляції, перш за все, є
неперервне зростання пропозиції грошей, яка змінюється в одному напрямку з рівнем цін. Як видно
з діаграми, представленої на рис. 3, з 2006 р. по
2008 р. спостерігається ріст інфляційних процесів,
найвищий індекс інфляції був зафіксований в 2008
р.; в наступні два роки спостерігається зниження
цього показника.

2006 р. по 2008 р. спостерігається значне збільшення темпу інфляції: в 2009 р. цей показник
знизився до -0,08, а в 2010 р. - знову зріс, хоча його
значення, як і раніше, є від’ємним (-0,03).
Інфляція завжди і всюди є монетарним феноменом [9], тобто можна розглядати темпи зростання
грошей як рушійну силу розвитку інфляції.
В ході проведення дослідження було вивчено
зв'язок інфляції і темпу зростання кількості грошей,
що знаходяться в обігу. Як видно з графіку,
представленого на рис. 5, зв'язок між темпами зрос-

Рис. 3. Динаміка індексу інфляції за аналізований період
Якщо загальний рівень цін в певній точці часу
позначити через Рi, то темп інфляції за проміжок
часу від t - 1 до t визначається [9] як:
темп інфляції = (P_t - P_ (t-1)) / P_ (t-1)
(1)
Використовуючи дані індексів інфляції [10] і
формулу (1), було визначено зміну темпів інфляції
за досліджуваний період (рис. 4).Як видно з
діаграми, представленої на рис. 4, за період з

тання грошової маси та рівнем інфляції не завжди є
еластичним. У період високої інфляції темпи
зростання грошової маси переважно нижче, ніж
темпи зростання цін (2007-2008 рр.). У 2008 р.
індекс інфляції і темп зміни грошової маси були
майже однакові, протягом 2009 р. спостерігалося
зменшення грошей, що знаходяться в обігу, з
одночасним зменшенням індексу інфляції.

Рис. 4. Динаміка зміни темпу інфляції
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В 2010 р. в Україні грошова маса збільшилася (темп
зміни становив 1,2), а індекс інфляції знизився до 1,09. Це
свідчить про те, що регулювання грошової маси помітно
стримувало розвиток інфляційного процесу.
З точки зору економічної теорії [11] підставою
для гіперболізації мети зниження інфляції слугує
догма про неможливість швидкого економічного
розвитку при інфляції навіть в 5-10%. Вона вважається головним економічним злом, а стимулювання економічного росту не визнається безпосередньою метою НБУ. Збиток від інфляції оцінюється як неприйнятно великий, а втрати національного
доходу від уповільнення економічного росту розглядаються як необхідна плата за її зниження.
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Висновки. Певний етап інституціонального
розвитку країни зумовлює певні зміни в грошовому

Рис. 5. Динаміка зміни індексу цін і темпів збільшення кількості
грошей, що знаходяться в обігу
обігу, регулятором якого виступає національна
грошова система. При цьому кількість грошей, що
знаходяться в обігу, знижується перед кожним
економічним спадом. Грошовий обіг залежить від
потреб країни в грошах і фактичного надходження
грошей в обіг. Одним із факторів, що зумовлюють
надходження грошей в обіг, є ціни на товари і
послуги, постійне зростання яких призводить до
інфляції.
Перспективи подальших досліджень полягають
у визначенні передумов модернізації інституту
грошей.
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Vynogradov V.
STRATEGYS OF OPTIMIZATION OF INFORMATIVE RESOURCES IN THE
SYSTEM OF MARKETING MANAGEMENT
In the article basic theoretical approaches are considered in relation to determination of strategy of
optimization of informative resources in the system of marketing management of trade enterprises.
Keywords: information, informative resources, strategy of optimization of informative resources.
Вступ. Проблеми розвитку торговельних підприємств, які підтверджено на основі проведених
емпі-ричних досліджень та характеризуються низьким ступенем досягнення мети та ефективності
планування витрат і результатів, що є наслідком
неефективності процесу формування інформаційних ресурсів у системі маркетингового менеджменту, не дозволяють збільшити прибуток у тих
обсягах, які ставлять собі за мету менеджери, поза
вдосконалення стратегічних підходів.

Так, при використанні стратегії торговельних
підприємств Бутитер А. Р. [1] відмічає, що ефективний розвиток залежить від наявності стратегічного
напрямку, в якому враховуються внутрішні можливості та умови зовнішнього впливу на них, але при
цьому ані за етапами розробки, ані за визначенням
стратегічних пріоритетів не враховано необхідність
інформаційного забезпечення цього процесу. При
тому, що виходячи зі змісту наукових праць Редченко К. І., Ковтуна О. І., Процишина О. Н. [2–4]
можна констатувати, що для будь-якого торговельного підприємства характерні класичні підходи
щодо етапування процесу розробки стратегії задля
досягнення визначеної мети (оцінка внутрішніх
можливостей, оцінка складових зовнішнього середовища, необхідність узгодження внутрішнього
потенціалу із зовнішнім середовищем, формування
стратегічних альтернатив, вибір стратегічних напрямів розвитку, розробка заходів за визначеними
стратегічними напрямами, необхідність здійснення
моніторингу ходу реалізації самої стратегії), інформаційне забезпечення авторами цих праць не передбачається ані за цими етапами, ані за кожним можливим видом обраної стратегії (будь-то маркетингова, товарно- або ресурсно-ринкова, фінансова
або інвестиційна, інтеграційна, соціальна або інша).
Зокрема, у своїх дослідженнях А. А. Мазаракі
наполягає на тому, що при розробці обґрунтованої
стратегії діяльності підприємства, реалізація якої
сприятиме вирішенню проблем, які пов’язані з
вибором і закріпленням на певній частці ринку та
формуванням конкурентного статусу, торговельному підприємству необхідно забезпечити інформаційний зв’язок із зовнішнім середовищем [5; 6]; у
дослідженнях М. Є. Рогози та О. К. Кузьменко на
особливу увагу приділяється формуванню стратегічного бачення та правильного вибору стратегії
розвитку підприємства, де «…у процесі розробки
цілей необхідний двосторонній обмін інформацією,
що забезпечує розуміння кожним співпрацівником
його конкретних цілей. Крім з’ясування очікуваних
результатів роботи, двосторонній обмін інформацією дозволяє підлеглим інформувати керівництво
про необхідні ресурси для досягнення встановлених цілей…» [7, с. 142]; у дослідженнях І. В. Смоліна йдеться про таке призначення інформаційного
супроводу формування та реалізації стратегії торговельного підприємства, як можливість повного врахуванням умов зовнішнього середовища та його
зміни, оцінки конкурентоспроможності та стратегічних конкурентних переваг торговельного підприємства, оптимального розподілу ресурсів, які
залучаються для досягнення поставлених цілей [8].
При тому, що ми цілком погоджуємося з точкою
зору цих учених, вважаємо, що інформаційне забез-

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню стратегій оптимізації інформаційних
ресурсів у системі маркетингового менеджменту
торгівельних підприємств присвячені праці вітчизняних науковців та зарубіжних дослідників, таких
як: А. А. Мазаракі, М. Є. Рогози, І. В. Смоліна,
О. К. Кузьменко, А. Р. Бутитера, К. І. Редченко,
О. І. Ковтуна, О. Н. Процишина, Б. Бармаков та ін.
Постановка завдання. Метою статті є формування стратегій оптимізації інформаційних ресурсів
у системі маркетингового менеджменту торгівельних підприємств.
Виклад основного матеріалу. При недосконалості маркетингового менеджменту на підприємствах, де інформаційні ресурси розподіляються
неефективно, виникає дисбаланс між формуванням
витрат на інформаційне забезпечення та отриманим
результатом, що потребує як удосконалювати процес збирання інформації у зовнішньому середовищі
шляхом кадрового забезпечення процесу формування інформаційних ресурсів, так і процес використання часу на обробку інформації у системі маркетингового менеджменту безпосередньо у внутрішньому інформаційному середовищі. Це надасть
можливість оперативно приймати ефективні управлінські рішення щодо оптимізації інформаційних
ресурсів у системі маркетингового менеджменту з
метою оптимального розподілу потоків інформації,
забезпечувати її цінність та якість, підвищити рівень доступності сприйняття та виконання управлінських рішень підлеглими, рівень корисності інформації, її
отримання у необхідній кількості та якості.
Для вирішення цих проблем сучасна економічна наука має ефективний інструментарій стратегічного забезпечення сталого розвитку торговельних
підприємств. Але, в окремих наукових підходах виникають наступні протиріччя: при відбудові стратегії розвитку торговельного підприємства приділяється опосередкована роль інформаційним ресурсам – з одного боку, а з іншого – сам процес
інформаційного забезпечення на торговельному
підприємстві не пов’язується зі стратегічним розвитком і розробкою стратегії.
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печення розробки та реалізації стратегії передбачає
не тільки прикладне значення (або супровід стратегічного розвитку підприємства та реалізацію стратегії підприємства), а розробку самої стратегії оптимізації інформаційних ресурсів у системі маркетингового менеджменту, що адаптована до загальної стратегії та передбачає досягнення аналогічних цілей.
Однак, окремі вчені схиляються до необхідності стратегічного бачення управління інформацією, що викладено у наукових працях [9;10], де:
інформаційне забезпечення розглядається в якості
стратегічного бачення підвищення конкурентоспроможності компаній [9], та запровадження стратегічних рішень з використанням інформаційних
технологій для забезпечення успішного розвитку
підприємств [10]. При цьому, в окремих наукових
дослідженнях враховується домінування концепції
стратегічного управління, в якій при формуванні
інформаційного середовища підприємства на особливу увагу приділяється наявності відмінностей
інформаційного забезпечення процесу розробки
стратегії та прийняття стратегічних рішень на
різних фазах і етапах стратегічного управління [10].
Таким чином, із урахуванням вищевикладеного
ми вважаємо, що стратегія оптимізації інформаційних ресурсів у системі маркетингового менеджменту за своєю метою повинна бути адаптованою
до досягнення цілей, які закладені при формуванні
та реалізації стратегії торговельного підприємства у
цілому, повинна вирішити проблеми розвитку торговельного підприємства та забезпечити отримання
очікуваного прибутку шляхом підвищення ефективності формування та використання інформаційних ресурсів, ураховувати критерії внутрішнього та
зовнішнього середовища, що впливає на якість
забезпечення підприємства інформацією, формує та
забезпечує використання інформаційних ресурсів
безпосередньо у системі маркетингового менеджменту торговельного підприємства.
З урахуванням вищевикладеного, та виходячи з
методологічних принципів відбудови будь-якої
економічної стратегії з урахуванням етапізації та її
конструкції, нами розроблено уніфіковану схему
змісту стратегії оптимізації інформаційних ресурсів
у системі маркетингового менеджменту, яка є
основою для її використання на будь-якому торговельному підприємстві, виходячи з проблем його
розвитку (рис. 1). Розроблена схема має універсальний характер і очевидно, що при формуванні стратегії оптимізації інформаційних ресурсів у системі
маркетингового менеджменту, етапи повинні бути
збалансованими до загальної стратегії розвитку
підприємства, що дозволить забезпечити отримання прибутку у запланованому обсязі. У той же час,
вибору стратегічних альтернатив передують отримані значення якісних характеристик інформаційних ресурсів – постачання, формування, витрат,
часу та захисту, як це відмічено за змістом 5 етапу
уніфікованої схеми.
Відтак, проведені науково-практичні дослідження щодо формування та реалізації стратегії
оптимізації інформаційних ресурсів у системі маркетингового менеджменту на торговельних підприємствах дозволяють стверджувати, що вона є важливим інструментом поліпшення якісних критеріїв
формування та використання інформації у зов-

нішньому та внутрішньому інформаційному середовищі, що дозволяє чітко планувати та отримувати прибуток у заданих обсягах, отримувати додатковий ефект завдяки вдосконаленню кадрового
забезпечення на підприємстві та зміни організаційних структур ІТ служб, підвищувати рівень захисту
інформації тощо. За таких умов, розробка та реалізація стратегій оптимізації інформаційних ресурсів у системі маркетингового менеджменту на основі запропонованих науково-практичних положень
можна вважати необхідним заходом забезпечення
стратегічного сталого та конкурентоспроможного
розвитку кожного торговельного підприємства.
Висновки. Таким чином, розроблено уніфіковану схему змісту стратегії оптимізації інформаційних ресурсів у системі маркетингового менеджменту, яка є основою для її використання на будьякому торговельному підприємстві, виходячи з
проблем його розвитку, на основі якої в роботі
розроблено власна стратегія оптимізації інформаційних ресурсів у системі маркетингового менеджменту, виходячи з отриманих значень та оцінок.
Перспективами подальшого дослідження є визначення науково-практичних положень щодо стратегічного розвитку торговельних підприємств.
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СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ТОРГІВЛІ
Виявлено необхідність застосування діагностики діяльності торговельних підприємств. На основі
аналізу наукових публікацій та навчальних посібників розглянуто сутність поняття «діагностика» та
представлено його власне тлумачення. Визначено основні функції і завдання економічної діагностики.
Ключові слова: економічна діагностика; економічний аналіз; фінансово-економічний стан підприємств;, концепції, функції, завдання діагностики.

Zayarna N., Kish A.
ESSENCE OF ECONOMIC DIAGNOSIS OF COMPANIES TRADE
Revealed the need for diagnosis of commercial enterprises. On the basis of scientific publications and
textbooks considered the conceptessence of "diagnosis" and presented his own interpretation. The main functions
and tasks of economic diagnosis.
Keywords: economic diagnosis, economic analysis, financial and economic situation of businesses, concepts,
functions, tasks diagnosis.
Вступ. Завершення кризових явищ в Україні
обумовлює необхідність більш глибокого вивчення
стану діяльності суб'єктів господарювання з метою
вироблення механізму їх стійкого розвитку та запобігання банкрутства у своїй господарській діяльності. Це актуалізує розробку нових підходів до
дослідження стану діяльності підприємства на певному етапі у визначений проміжок часу, одним із
яких є економічна діагностика.

Постановка завдання. Важливе значення для
забезпечення розвитку підприємств роздрібної торгівлі має ефективне використання не тільки їхніх
внутрішніх можливостей, а і урахування зовнішніх
чинників. Загострення конкурентної боротьби внаслідок змін у системі ціноутворення, оподаткування,
кредитування, розвиток ринкової інфраструктури
змінили та ускладнили економічне середовище
функціонування торговельних підприємств, що,
своєю чергою узалежнило ефективність їхньої
діяльності від багатьох факторів. З огляду на це
необхідність здійснення оцінки стану діяльності
торговельного підприємства диктується тим, що
визначення перспектив розвитку відповідно до
інерційних методів прогнозування цілком засновано на методах економічної діагностики. Діагностика дозволяє виявити негативні аспекти і тенденції
розвитку суб'єкта господарювання та виробити
стратегію, що дозволяє усунути наявні недоліки й
підвищити ефективність діяльності. Тому для кращого розуміння актуальності і сутності досліджуваного поняття варто зупинити увагу на розгляді й
аналізі наукових видань, що висвітлюють дане
питання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Необхідність аналітичного (діагностичного) дослідження діяльності підприємства для виявлення
проблемних питань функціонування та розробки
засобів щодо покращення його становища не викликає сумнівів та усвідомлюється більшістю вчених, праці яких ми досліджували. Зокрема, вивченню актуальності та розкриттю сутності досліджуваного явища приділили увагу А. А. Бєляєв, О. С. Вартанов, В. А. Верба, А. Е. Воронкова, О. О. Гетьман,
М. М. Глазов, А. П. Градов, Н. Г. Данілочкіна,
Н. М. Євдокимов, Т. О. Загорна, А. В. Кирієнка,
Б. Коласс, Е. М. Коротков, Т. Д. Костенко, Л. А. Костирко, В. І. Кузін, А. І. Муравйов, Н. В. Родіонова,
Т. І. Решетняк, І. Г. Сокириська, З. Н. Соколовська,
І. Д. Фаріон, В. М. Шаповал, Г. О. Швиданенко та
інші. Але, як показав аналіз окремих публікацій,
вимоги до змісту процесу діагностики, перелік
об'єктів дослідження, методологія узагальнення
отриманих результатів ще перебувають у стадії
формування та неоднозначно трактуються окремими фахівцями. Тому основним дослідницьким завданням цієї статті є уточнення поняття «діагностики стану господарської діяльності підприємства»
та обґрунтування основних її завдань.

Виклад основного матеріалу. Діагностика не є
чимось новим в розвитку економіки вітчизняних
підприємств. Від визначення і оцінки стану функціонування суб’єктів економічного процесу залежить розробка комплексу профілактичних заходів,
рекомендацій і процедур, спрямованих на поліпшення цього стану або попередження несприятливих для його функціонування ситуацій і подій у
невизначеному ринковому середовищі. Тобто економічна діагностика повинна виступати як обґрунтована та достовірна процедура, від якої залежить
подальший напрям дій суб’єкта господарювання.
170

Будь-який невірно зроблений діагностичний висновок може звести нанівець усі зусилля і сподівання
підприємства на ринку в пошуку стабільності чи
кращих перспектив розвитку [10, c. 53].
Термін діагностика походить з грецького diagnōstikόs – здатний розпізнавати, і розглядається як
вчення про методи і принципи розпізнавання проблемних ситуацій (хвороб у медицині, поломок у
пристроях, незадовільних результатах функціонування економічних об’єктів) і постановки діагнозу.
Іншими словами діагностика передбачає розпізнавання стану об’єкту за другорядними ознаками;
дослідження стану об’єкту; формування уяви про
об’єкт. Щодо економічних об’єктів, то на сьогодні
в науковій літературі можна зустріти різні підходи
до визначення діагностики. Досі не вироблена
єдина концепція, не визначено її зміст і функції,
різноманіття панує у методичному апараті.
Так, наприклад, А. І. Муравйов трактує діагностику як спосіб встановлення характеру збоїв нормального перебігу господарського процесу на підставі типових ознак, властивих тільки даному
об’єкту [11, c.17]. Тобто автор акцентує увагу лише
на аналізі і контролі відхилень від нормального перебігу господарської діяльності підприємства. Але
це не розкриває повністю зміст діагностики, її
потенційні можливості як сучасного управлінського інструменту. Подібними є трактування діагностики і у інших авторів, зокрема, А. П. Градов,
В. І. Кузін, Н. Г. Данілочкіна діагностику розглядають як напрямок економічного аналізу, що дозволяє виявити характер порушення нормального перебігу економічних процесів на підприємстві [8, c.24].
Частина дослідників взагалі ототожнюють діагностику з аналізом (економічним або фінансовим),
не виділяючи спеціальних функцій і задач власне
діагностики як окремого етапу управління. Зокрема, Г. О. Швиданенко та О. І. Олексик, розглядаючи фінансову діагностику, акцентують увагу на фінансово-економічному аналізі діяльності підприємства. Автори вважають, що система діагностики
базується на використанні алгоритмів, технологій,
методів і показників економічного аналізу, тобто
економічна діагностика та економічний аналіз є
тотожними поняттями [14, c.25].
Досить цікаво тлумачать призначення діагностики О. О. Гетьман і В. М. Шаповал: «Діагностика
як спосіб розпізнавання соціально-економічної системи за допомогою реалізації комплексу дослідницьких процедур і виявлення в них слабких ланок
і «вузьких місць» відноситься до методів непрямих
досліджень» [4, с. 9]. Близькими є погляди Е. М. Короткова, А. А. Бєляєва, Д. В. Валового, які розуміють під діагностикою визначення стану об’єкту,
предмету явища або процесу управління через реалізацію комплексу дослідницьких процедур, пошук
в них слабких ланок та «вузьких місць» [1, c.146].
Як метод аналізу діагностику розглядає І. Д. Фаріон: «Діагностика – це метод аналізу стану внутрішнього середовища організації, встановлення
проблем та вузьких місць, які спричиняють відхилення та деформації об’єкта від норми чи цілі,
виявлення потенційно сильних та слабких сторін,

що впливають на формування та реалізацію ефективної стратегії організації» [13, с. 8-9].
З позицій системного підходу, діагностика, зокрема економічна, розглядається у роботах А. С. Вартанова, І. Г. Сокиринської та З. Н. Соколовської, що
дозволяє не тільки всебічно оцінювати стан об’єкта
в умовах неповної інформації, але і виявляти
проблеми його функціонування, а також визначати
шляхи їх вирішення, враховуючи коливання параметрів системи. А. С. Вартанов, наприклад, вказує на суттєві відмінності діагностики від аналізу,
які не враховуються багатьма авторами: «на відміну від економічного аналізу, який направлений
на вивчення динаміки економічних показників,
діагностика дозволяє ще й виявляти структуру
зв’язків між цими показниками, щільність та динаміку цих зв’язків» [2, c. 9]. Розглянувши основні
аспекти проведення діагностики і зосередившись
на такому методі досліджень, як апарат матриці
зростання, автор зауважує, що тільки починається
дослідження проблем діагностики в цілому, і це
потребує значних методичних і прикладних розробок (на нашу думку, теоретичних також).
Запропонований підхід є більш перспективним
з точки зору виявлення суті, функцій і методів економічної діагностики, що дозволяє широко використовувати її можливості в процесі управління
об’єктом як системою, що складається з взаємопов’язаних елементів, кожний з яких володіє власними особливостями і впливає на поведінку системи в цілому. З позиції даного підходу «економічна
діагностика дозволяє вирішувати наступні задачі:
оцінити економічний стан підприємства; стабільність його функціонування; визначити можливі
варіанти економічної динаміки, виходячи з структурного зв’язку між показниками; оцінити можливі
наслідки управлінських рішень, що пов’язані з
ефективністю виробництва, фінансовим станом,
платоспроможністю» [2, c.11].
Розширюють межі діагностики та акцентують
увагу на взаємозв’язку проблем підприємства В. А. Верба та Т. І. Решетняк. Дослідники розглядають
діагностику як «процес детального та поглибленого
аналізу проблем, виявлення факторів, що впливають на них, підготовки всієї необхідної інформації для прийняття рішення, а також виявлення
головних аспектів взаємозв’язку між проблемами,
загальними цілями та результатами діяльності
підприємства» [3, с. 27].
Під діагностикою Глазов М. М. розуміє «вчення про методи і принципи розпізнавання дисфункцій і постановку діагнозу об’єкта, що аналізується з
метою підвищення ефективності його функціонування, підвищення його життєздатності в умовах
вільної конкуренції, вільного, нерегульованого ринку». Тут дослідник акцентує увагу на існування підприємства в умовах досконалої конкуренції [4, c.8].
З терміном аналіз виробничої (управлінської)
діяльності ототожнює діагностику А. Е. Воронкова,
хоча вона виділяє задачі, що вирішує діагностика
набагато ширше ніж аналіз: основним завданням є
«оцінити можливі наслідки управлінських рішень з
точки зору ефективності системи в цілому». Поряд
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з цим відмічається, що діагностика діяльності підприємства спрямована «на встановлення й вивчення ознак, оцінку стану організаційної системи й
виявлення проблем ефективного функціонування й
розвитку організації, формування шляхів її рішення
[5, с. 42]. Автор розглядає три форми організаційного процесу встановлення діагнозу – аналітичну,
експертну та імітаційну.
Л. А. Костирко у власній монографії відмічає:
«На сучасному етапі сформувалось чотири напрямки концепції діагностики: аналітична, інформаційна, антикризова, консультаційно-дорадча» [9, с.8].
Хоча в подальшому розглядає ще два різновиди
діагностики – дослідницьку та управлінську.
Інші дослідники акцентують на прогнозуванні
після оцінки стану діяльності підприємства, що вже
відрізняє діагностику від звичайного аналізу.
Зокрема, на думку Н. М. Євдокимова та А. В. Кирієнка, «підсумком діагностування є підготовка
висновків про нинішній стан об’єкта і прогноз його
змін у майбутньому» [6, с. 13]. Вони розглядають
шість класифікаційних ознак економічної діагностики: рівень досліджуваного об’єкта; часовий діапазон дослідження; періодичність проведення; тематика й осяжність проблеми; цільова спрямованість; суб’єкти здійснення.
У ряді робіт діагностику розглядають як частину оцінки кризових ситуацій на підприємстві або
етап антикризового менеджменту поряд з маркетингом, антикризовим прогнозуванням та плануванням, прийняттям та організацією виконання
антикризових процедур, контролем їх виконання та
мотивацією і регулюванням виконання рішень.
Діагностику стану підприємства пропонує проводити з двох сторін Н. В. Родіонова:
1) фінансове та техніко-економічне діагностування з економічної точки зору, що передбачає
періодичне дослідження відповідних аспектів стану
підприємства з метою уточнення тенденцій розвитку всіх видів діяльності, положення в траєкторії
життєвого циклу і потім прийняття економічно і
соціально обґрунтованих рішень для корегування;
2) організаційне діагностування як система методів, прийомів і методик проведення досліджень
для визначення цілей функціонування господарюючого суб’єкта, способу їх досягнення, виявлення
проблем і вибору варіанту їх вирішення [12, c.42].
Також варто звернути увагу на точку зору іноземних дослідників. Так, наприклад, Б. Коласс відзначає, що
«... займатися діагностикою – це означає розглядати
фінансовий стан підприємства так, щоб виявити в
динаміці симптоми явищ, які можуть затримати досягнення поставленої мети і вирішення завдань, піддаючи
небезпеці плановану діяльність» [7, с. 43]. Видно, що,
перш за все, робиться акцент на фінансових показниках,
які потрібно досліджувати.
Як бачимо, у сучасних працях економічна діагностика ототожнюється з економічним аналізом.
Визначаються єдині цілі, завдання економічної
діагностики і економічного аналізу. Але, незалежно
від цього, два означені поняття використовуються
окремо. Це підтверджує необхідність введення розмежувань у використання цих термінів.

На нашу думку, під діагностикою стану господарської діяльності підприємства слід розуміти
вивчення стану суб’єкта господарювання на основі
аналізу і синтезу статистичної інформації з метою
своєчасного виявлення недоліків та переваг його
розвитку, визначення проблемних сфер його діяльності і розробки заходів щодо поліпшення такого
стану на певному етапі у визначений проміжок
часу.
Висновки. Метою діагностики є надання необхідних знань для прийняття рішення суб’єкту
управління про використання різноманітного методологічного апарату та інструментарію для визначення стану об'єкта управління у невизначеному
середовищі функціонування та розробку комплексу
заходів, спрямованих на поліпшення цього стану.
Діагностика виконує три функції: оціночну
(визначення стану функціонування об’єкта управління); діагностичну (виявлення можливих змін
стану об’єкта); пошукову (визначення можливих
заходів покращення або відновлення стану суб’єкта
управління).
Основними завданнями діагностики стану діяльності підприємства, на наш погляд, є такі:
1) оцінка особливостей функціонування суб’єктів господарювання у невизначеному зовнішньому
середовищі, виявлення ключових факторів впливу,
виділення проблемних сфер і «вузьких місць»,
оцінка загрози банкрутства;
2) обґрунтування передумов і факторів, що становлять істотний вплив на внутрішній економічний
механізм функціонування суб’єктів господарювання;
3) узагальнення та систематизація знань в галузі оволодіння навичками здійснення діагностики за
різними напрямками діяльності підприємства для
забезпечення ефективного управління;
4) підготовка і обґрунтування конкретних практичних заходів для підвищення ефективності діяльності суб’єкта господарювання у конкурентних
умовах через покращення (відновлення) стану функціонування, направленого на стабільний розвиток.
Вирішення даних завдань дозволяє менеджерам
вчасно ідентифікувати можливі загрози та ускладнення в діяльності торговельного підприємства у
нестабільному ринковому середовищі та на цій
основі приймати своєчасні превентивні заходи
щодо їх недопущення. Саме це й відіграє важливу
роль при виборі методу оцінки підприємства та
надає перевагу економічній діагностиці в порівнянні з іншими підходами аналізу і обробки економічної інформації.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Досліджуються теоретичні і практичні проблеми функціонування інфраструктури споживчої кооперації. Визначаються напрями її подальшого розвитку в сучасних умовах.
Ключові слова: виробнича інфраструктура, інтеграція, інфраструктура, обслуговування, ресурси,
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Shyndyrovskyy I., Antonyuk J.
MODERN PROBLEMS INFRASTRUCTURE MAINTENANCE ENTERPRISES
CONSUMER COOPERATIVES
We study theoretical and practical problems of infrastructure consumer cooperatives. Identify areas for
further development in modern conditions.
Keywords: industrial infrastructure, integration, infrastructure, services, resources, consumer cooperatives.
Вступ. Ефективне функціонування споживчої
кооперації в умовах ринку неможливе без організації її діяльності на ринкових принципах, без
підвищення її конкурентоспроможності. На конкурентоспроможність системи впливає низка факторів, першорядне значення серед яких займає інфраструктурне забезпечення. В сучасних умовах інфраструктура перетворюється у важливу передумову
відновлення втрачених позицій, інтенсифікації системи споживчої кооперації України, підвищення її
адаптованості до ринкових процесів.

тури. В останні роки основна увага зосереджена на
дослідженні змісту, функцій, будови ринкової інфраструктури і інфраструктури товарного ринку.
Свій вклад у вирішення цих проблем внесли О. О. Шубін [2], А. Гриценко і В. Соболєв [1], В. П.Федько і
Н. Г. Федько [3] та інші.
Постановка проблеми. Незважаючи на глибокі дослідження в цій сфері, залишаються невирішеними питання інфраструктурного забезпечення
споживчої кооперації в сучасних умовах, що пов’язано з особливостями і тенденціями її сучасного
розвитку, орієнтацією на обслуговування проблем
системи.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. У
вітчизняній та зарубіжній літературі накопичено
значний досвід вивчення та аналізу інфраструк173

З погляду на зазначене вище основною метою
статті є дослідження теоретичних і практичних
проблем інфраструктури споживчої кооперації і
визначення стратегічних напрямів її подальшого
розвитку в умовах конкуренції.

Проблемою сучасного розвитку виробничої
інфраструктури споживчої кооперації є невідповідність її критеріям ринкової економіки, що веде
до великих витрат на її підтримку і низьку ефективність. Такий стан вимагає модернізації інфраструктури споживчої кооперації через залучення
інвестицій. Кризові явища у національній економіці
обмежують особисті можливості в цьому напрямі,
звідки виникає необхідність звернення на зовнішні
(позасистемні) ринки капіталу. Інвестиції в інфраструктуру, обмежувалися лише окремим проектами, які не вплинули на підвищення ефективності
системи споживчої кооперації в цілому, і виробничої інфраструктури зокрема. Традиції управління
кооперативною власністю разом з можливим державним втручанням зробили цей сектор одним з
аутсайдерів реформ у споживчій кооперації.
Підприємства виробничої інфраструктури споживчої кооперації відчувають серйозну конкуренцію з боку підприємницьких структур, які активно
проникають в інфраструктурні види діяльності,
поширюють свою діяльність не тільки на міську, а
й на сільську місцевість, використовують ефект
гнучкості і маневрування. Розвиток вітчизняної
економіки і ринкових процесів у ній призвели до
появи нових, модифікованих структур, досвід
діяльності яких можливо і необхідно використовувати для відродження системи споживчої кооперації і її інфраструктури.
Беручи до уваги важливість інфраструктури, на
передній план виходить проблема її потенційності,
яка забезпечує можливість реалізації тих завдань,
що стоять перед споживчою кооперацією в цілому.
Потенціал розвитку визначає існування певного
класу ресурсів, до них відносяться природні ресурси, ресурси інституційного та соціально-культурного характеру, географічне розташування, структура розташування, економічний потенціал підрозділів інфраструктури. Особлива роль інфраструктури випливає з того факту, що у порівнянні з
іншими факторами потенційність її можна застосовувати як безпосереднє знаряддя для прийняття
стратегічних рішень.
Стратегія подальшого розвитку інфраструктурного обслуговування підприємств і організацій споживчої кооперації повинна вирішити дві основні
проблеми: по-перше, сприяти формуванню ефективного власника; по-друге, активізувати господарську діяльність інфраструктурних підрозділів
шляхом залучення до неї усіх зацікавлених осіб і
додаткових фінансових коштів.
Основними завданнями в сфері інфраструктурного забезпечення підприємств і організацій
споживчої кооперації, на наш погляд, є такі:
- відновлення інфраструктури споживчої кооперації, розвиток нових видів інфраструктурної діяльності відповідно до існуючих потреб;
- ринкова орієнтація господарської діяльності
підрозділів інфраструктури, надання інфраструктурних
послуг усім зацікавленим суб’єктам поза межами
системи споживчої кооперації – підприємствам і організаціям різних форм власності, селянським фермерським господарствам, окремим громадянам;

Виклад основного матеріалу. Існування підрозділів інфраструктури споживчої кооперації спричинене об’єктивними закономірностями розвитку
системи. Перекладення функцій виробничо-технічного обслуговування на спеціальні підрозділи, перед усім, виробничої інфраструктури дозволяє підприємствам торгівлі, заготівель, ресторанного господарства, виробництва сконцентрувати зусилля на
удосконаленні основного виду діяльності, а також
створити умови для зниження вартості послуг,
підвищення їх якості і удосконалення організації
інфраструктурного забезпечення.
Виробничу інфраструктуру споживчої кооперації України складають такі види діяльності: будівництво, матеріально-технічне забезпечення, транспортне, наукове, інформаційне, рекламне обслуговування, проектно-технологічне забезпечення та
інші. Їм відповідає певний виробничий потенціал,
який є, з одного боку, системою матеріально-технічних об’єктів, на які скеровано працю в процесі
інфраструктурного обслуговування, з іншого, її
власними засобами праці, за допомогою яких
здійснюється процес обслуговування.
Основні напрями впливу виробничої інфраструктури на підвищення ефективності проявляються у тих галузях, що споживають послуги: у
торгівлі, ресторанному господарстві, заготівлях, виробництві. Тут відбувається підвищення результативності діяльності за рахунок збільшення її
обсягів на основі більш раціонального та ефективного використання наявних ресурсів (матеріальних,
трудових, фінансових) внаслідок узгодженості в
діяльності основних та допоміжних підрозділів.
Прискорюючи розвиток допоміжних та обслуговуючих підрозділів, створюється позитивний вплив
на удосконалення загальних умов перебігу торговельних процесів, процесів виробництва та заготівель,
що дозволяє отримати значний ефект від раціонального
використання потенціалу системи шляхом поглиблення
розподілу праці та подальшої спеціалізації.
Розвиток інфраструктури сприяє скороченню та
ліквідації втрат, що виникають в процесі доведення
товарів народного вжитку до споживачів під час
транспортування, зберігання, підсортовування та
реалізації. Тут не відбувається збільшення обсягів
діяльності, однак створюються умови для збереження кількості та якості товарів, що реалізуються.
Стагнація в основних галузях діяльності споживчої кооперації - торгівлі, заготівлях, ресторанному господарстві, виробництві - негативно вплинула на діяльність органів матеріально-технічного
забезпечення, транспорту, капітального будівництва та інших. Ці ланки практично зникли в кооперативних організаціях. А в тих, що інфраструктурні
підрозділи залишились спостерігається зменшення
обсягів діяльності, погіршення стану матеріальнотехнічної бази, складний фінансовий стан.
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- формування територіальних об’єднань з інфраструктурного забезпечення спільно з суб’єктами агропромислового комплексу, іншими зацікавленими особами, формування інтегрованих господарських систем за участю підприємств та організацій споживчої кооперації;
- створення спільних підприємств, господарських товариств за участю підприємств і організацій
споживчої кооперації та вітчизняних і закордонних
юридичних і фізичних осіб з метою оздоровлення
фінансово-економічного стану підприємств інфраструктури, поповнення власних обігових коштів,
оновлення матеріально-технічної бази, обладнання,
устаткування, а також активізації діяльності підрозділів інфраструктури;
- побудова найоптимальнішої організаційної структури господарюючих суб’єктів у сфері інфраструктури.
Останні тенденції на вітчизняному ринку товарів і послуг характеризуються створенням об’єднанням суб’єктів в оптовій і роздрібній торгівлі
споживчими товарами (маркетингові системи, торговельні мережі тощо). Наступним етапом глобалізаційних процесів є утворення інтегрованих
об’єднань, до складу яких крім підприємств торгівлі входить і цілий комплекс забезпечуючи підприємств різної спеціалізації (транспортних, інформаційних, правових, фінансово-кредитних тощо). В
таких інтегрованих системах міжгалузеві зв’язки
розвиваються в сфері забезпечення підприємств
торгівлі матеріально-технічними ресурсами, виконання основних видів послуг, розподілі кінцевих результатів між учасниками інтегрованого об’єднання.
Створення таких структурних міжгалузевих
формувань за участю підприємств і організацій
споживчої кооперації дасть можливість:
- об’єднати зусилля торговельних, виробничих і
забезпечуючи підприємств у напрямку чіткого дотримання всіх складових елементів технологічних
операцій доведення споживчих товарів від виробника до споживача;
- організувати матеріально-ресурсне забезпечення стосовно технологічних вимог;
- досягти економічної зацікавленості учасників
інтегрованих об’єднань у спільній діяльності;
- здійснювати маркетингову діяльність на внутрішньому ринку.
Найдоцільніше створення інтегрованої системи
на базі підприємства – інтегратора, в якості якого
може виступати велике оптове або роздрібне підприємство, чи торговельна мережа. Системоутворюючими в таких об’єднаннях будуть вертикальні
господарські зв’язки.
Слід зазначити, що при створенні інтеграційних об’єднань необхідно враховувати два важливих моменти: 1) укладення угоди на співпрацю
зацікавлених сторін у їхній спільній діяльності, що
є важливим організаційним аспектом утворення
відповідних формувань; 2) узгодження цінового
механізму, який конкретно визначає рівень захищеності інтересів кожного учасника інтегрованого
формування.
Як відомо, у інтеграційних господарських системах значна частина вертикальних зв’язків пот-

рапляє в розряд внутрішніх. У цьому випадку розрахунки між об’єднаними підприємствами здійснюються не за ринковими цінами, а за цінами виробника, що здешевлює вартість виконаних робіт,
наданий послуг і, як наслідок, зниження ціни на
товар. Крім того, в межах об’єднання знижується
потреба в обігових коштах, система забезпечення
функціонування ринку або його частини стає завершеною, значно зростає її конкурентоспроможність.
У інтегрованих об’єднаннях основними складовими будуть виступати не підприємства - суб’єкти,
а зв’язки між ними. А це означає, що на етапі
створення об’єднання істотно може змінюватися
структура, тип, функції окремих її елементів. Зміна
елементів системи обумовлюється тим, що на даному етапі відбувається переоцінка окремих підприємств і служб з точки зору їх ефективності і корисності для інтеграційного об’єднання. Відповідно
система намагається ліквідувати функціональні
диспропорції або припиняє своє існування.
Зміна елементів у інтегрованих об’єднаннях, як
правило, спричиняє “ланцюгову реакцію” трансформаційних процесів у них і викликає процес зміни потужностей і обсягів діяльності. Щоправда, цей
процес може спричинюватися і невідповідністю потужностей окремих підрозділів об’єднання, яка виникає внаслідок різного технічного і технологічного рівня.
Вертикальна інтеграція торговельних, виробничих і обслуговуючих підприємств, як правило,
обумовлює збільшення обсягів діяльності і зростання економії за рахунок масштабів діяльності. На
її основі буде розвиватися системна концентрація,
яка виражається як у зростанні організаційної
концентрації, так і в зосередженні діяльності під
єдиним фінансовим центром. Концентрація ж капіталу приводить, з одного боку, до утворення великих торговельно-виробничо-обслуговуючих систем, а з іншого – до збільшення їх частки у загальному обсязі товарообороту, що створює бар’єри виходу на ринок для конкурентів.
Паралельно із спеціалізацією окремих елементів об’єднання буде розвивати кооперування, яке
обумовлює об’єднання ресурсів різних підприємств. Але низька ефективність загальноприйнятих
форм кооперації обумовлює необхідність переходу
до коопераційних структур мережного типу.
Як уже вище зазначалося, окремі елементи
інтеграційних об’єднань можуть характеризуватися
різним ступенем розвитку. Тому важливе значення
має процес адаптації окремих підприємств до
вимог об’єднання на ринку. Для стабільного розвитку інтеграційного об’єднання є синхронна перебудова роботи торговельних, виробничих і обслуговуючих підприємств, тобто відпрацювання механізмів передачі інновацій і створення ефективної
системи обслуговування процесу доведення товарів
від виробників до споживачів.
Ефективність і конкурентоспроможність інтеграційного об’єднання забезпечується не лише за
рахунок максимальної інтеграції. Мають значення і
ціла низка інших факторів, таких як частка ринку
системи, рівень розвитку окремих суб’єктів тощо.
Тому ступінь інтеграції в кожному конкретному
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випадку має бути вибірковим, який, в першу чергу,
визначається видом управлінських зв’язків у межах
системи. Такі зв’язки можуть бути жорсткі корпоративні (з обмеженням певних прав підприємствучасників), керовані (під контролем найпотужнішого члена об’єднання або підприємства-інтегратора), контрактні (на основі договірних відносин
між підприємствами).
Створення інтегрованих об’єднань в сфері інфраструктурного забезпечення передбачає подолання низки проблем об’єктивного і суб’єктивного
характеру. До проблем об’єктивного характеру
можна віднести складнощі управління інтегрованими об’єднаннями, неоднозначне середовище функціонування і попередній накопичений досвід, конфлікт інтересів різних сторін, слабкість забезпечення
виконання договірних обов’язків, недосконалість
механізмів створення різних типів об’єднань тощо.

шляхів його подальшого розвитку в даний час і,
особливо, на перспективу повинен базуватись на
об’єктивній оцінці реального стану виробничої
інфраструктури споживчої кооперації, можливостей та перспектив розвитку тих чи інших підрозділів. Подальше вдосконалення інфраструктури, її
орієнтація на ринкові принципи господарювання
дозволить підвищити якість основних і обслуговуючих робіт і конкурентоспроможність системи
споживчої кооперації загалом.
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Висновки. Стагнація в основних галузях діяльності споживчої кооперації негативно вплинула на
діяльність підрозділів інфраструктури, які практично зникли в кооперативних організаціях. Відновлення цього сектору, вибір найбільш оптимальних
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Вступ. Ситуація на ринку споживчих товарів
України досить нестабільна, що є результатом
незбалансованої господарчої політики та поступово
призводить до занепаду економіки країни в цілому.
Сучасний споживчий ринок України – це один із
феноменів, який обумовлює складну систему господарювання, в якій тісно взаємодіють ринкові
закономірності, численні регулюючі інститути (передусім, державні) й масова свідомість.
Слід зазначити, що сьогодні основний потенціал українського підприємництва зосередився не у

виробничій, а в торгово-посередницькій діяльності
і, зокрема, на ринку продовольчих товарів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Характеризуючи в цілому сферу торгівлі в Україні,
слід відзначити наявність значних невідповідностей
та коливань, що свідчить про проблеми в розвитку
галузі в цілому й окремих торговельних підприємств. Тому вирішення питання нормалізації споживчого ринку, взагалі, та ринку продуктів харчування, зокрема, сьогодні для багатьох регіонів є
надзвичайно важливим. Слід зазначити, що продукти харчування, як найважливіша потреба люди176

ни, підлягає першочерговому задоволенню, навіть
за рахунок інших товарів.
Проблемам нормалізації національного споживчого ринку приділяють увагу вітчизняні й зарубіжні вчені-економісти, серед яких: Азарян О. М.,
Дудла І. О, Шубін О. О., Савін В. І. та ін. Проте,
аналізу розвитку роздрібної торгівлі приділено недостатньо уваги, що й обумовлює актуальність
дослідження.

2. Зростанням цін на основні товари та послуги.
3. Обмеженим споживчим попитом населення
внаслідок скорочення реальних грошових доходів
населення.
4. Зменшенням обсягів вітчизняного виробництва товарів народного споживання.
5. Зростанням вартості імпортної продукції внаслідок девальвації національної валюти.
6. Відсутністю обігових коштів у торгівлі.
7. Заборгованістю роздрібних торговельних підприємств перед виробниками продукції тощо.
Так, за даними Державної служби статистики
України, станом на 01.01.2012 за видами економічної діяльності, в Україні діяло 29,282 тис. підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної
торгівлі та ресторанного господарства. Із них, кількість торговельних підприємств, основним видом
діяльності яких є безпосередньо роздрібна торгівля,
налічувалося 11,402 тис. од., або 38,9% від загальної кількості підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства. Деталізовані дані щодо динаміки розвитку
ринку роздрібних торговельних підприємств за
останні 7 років, наведені в табл..1.
Проведений аналіз статистичних даних щодо
стану й особливостей розвитку ринку торговельних
підприємств у сучасних умовах України дозволяє
нам констатувати зменшення загальної кількості
торговельних підприємств станом на 01.01.2012
порівняно з 01.01.2006, в середньому, на -23,8 в.п.
(відсоткових пунктів), або на -3,557 тис. одиниці.
Проаналізувавши тенденцію зменшення кількості роздрібних торговельних підприємств України в
розрізі регіонів, можна виділити порядку 16-ти
адміністративних утворень, де темпи зменшення
кількості перевищують середній показник по

Постановка завдання. Охарактеризувати структуру ринку роздрібної торгівлі в умовах сучасного
невизначеного середовища України.
Виклад основного матеріалу. Роздрібна торгівля, яка є останнім етапом процесу розподілу
товару, містить у собі види економічної діяльності,
пов'язані із продажем товарів і послуг споживачам
для використання ними особисто або їхніми родинами. При цьому мова йде про будь-який факт продажу товарів і послуг кінцевому споживачу. Вона є
одним із найбільш перспективних секторів
української економіки, що динамічно розвивається
та відіграє провідну роль у розвитку споживчого
ринку та обслуговуванні населення.
В економіці України проблема збалансованості
попиту й пропозиції, споживчого ринку в цілому
породжується
диспропорціями
відповідних
суспільних виробництв та нестабільністю розвитку
підприємств торгово-посередницької діяльності.
Слід також зазначити, що роздрібна торгівля
України впродовж останніх 7-ми років (з 2006 року
по 2012 рік, включно) зазнала значних змін в
результаті впливу кризових явищ. Невизначені та
складні умови формування й розвитку підприємств
торгівлі в Україні характеризуються:
1. Загостренням інфляційних процесів в державі.

Таблиця 1
Динаміка ринку роздрібних торговельних підприємств України, за видами економічної діяльності
(станом на початок року)
(тис.од.)
2012
2012 у
Роки
Регіони
у % до
% до
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2006
2010
АР Крим
0,686 0,660 0,623
0,599
0,565 0,538 0,541
78,9%
95,8%
Вінницька
0,615 0,638 0,623
0,614
0,578 0,583 0,551
89,6%
95,3%
Волинська
0,285 0,268 0,252
0,215
0,200 0,214 0,215
75,4%
107,5%
Дніпропетровська
0,779 0,787 0,728
0,763
0,675 0,645 0,588
75,5%
87,1%
Донецька
1,533 1,419 1,314
1,184
1,087 1,036 0,951
62,0%
87,5%
Житомирська
0,385 0,361 0,330
0,326
0,287 0,269 0,257
66,8%
89,5%
Закарпатська
0,509 0,503 0,454
0,363
0,333 0,336 0,307
60,3%
92,2%
Запорізька
0,523 0,497 0,440
0,436
0,406 0,383 0,364
69,6%
89,7%
Івано-Франківська
0,494 0,446 0,433
0,391
0,374 0,369 0,355
71,9%
94,9%
Київська
0,648 0,655 0,632
0,665
0,656 0,666 0,685
105,7%
104,4%
Кіровоградська
0,317 0,305 0,301
0,285
0,254 0,250 0,247
77,9%
97,2%
Луганська
0,502 0,447 0,408
0,376
0,341 0,330 0,305
60,8%
89,4%
Львівська
1,626 1,467 1,372
1,281
1,194 1,126 1,071
65,9%
89,7%
Миколаївська
0,328 0,314 0,284
0,255
0,227 0,210 0,207
63,1%
91,2%
Одеська
0,839 0,816 0,789
0,739
0,689 0,686 0,638
76,0%
92,6%
Полтавська
0,458 0,470 0,434
0,399
0,380 0,347 0,340
74,2%
89,5%
Рівненська
0,222 0,198 0,191
0,208
0,177 0,178 0,176
79,3%
99,4%
Сумська
0,370 0,346 0,337
0,301
0,276 0,250 0,245
66,2%
88,8%
Тернопільська
0,266 0,239 0,228
0,206
0,191 0,173 0,172
64,7%
90,1%
Харківська
0,904 0,850 0,745
0,669
0,618 0,593 0,586
64,8%
94,8%
Херсонська
0,349 0,306 0,287
0,277
0,284 0,282 0,265
75,9%
93,3%
Хмельницька
0,396 0,397 0,417
0,444
0,447 0,453 0,443
111,9%
99,1%
Черкаська
0,275 0,272 0,254
0,260
0,234 0,218 0,235
85,5%
100,4%
Чернівецька
0,245 0,225 0,215
0,218
0,201 0,215 0,210
85,7%
104,5%
Чернігівська
0,396 0,415 0,424
0,438
0,425 0,423 0,422
106,6%
99,3%
м.Київ
0,795 0,724 0,639
0,737
0,676 0,734 0,851
107,0%
125,9%
м.Севастополь
0,214 0,182 0,186
0,183
0,176 0,168 0,175
81,8%
99,4%
Всього
14,959 14,207 13,340 12,832 11,951 11,675 11,402
76,2%
95,4%
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Україні. Серед цих адміністративних утворень, на
нашу думку, катастрофічною щодо темпів зменшення кількості роздрібних торговельних підприємств є ситуація в: Закарпатській області (темп зменшення сягає -39,7% або -0,202 тис.од.), Луганська
область (темп зменшення -39,2% або -0,197 тис.од.),
Донецька область (-38,0% або -0,582 тис.од.), Миколаївська область (-36,9% або кількість змінено на 0,121 тис.од.), Тернопільська область (-35,3% або 0,094 тис.од.), Харківська область (-35,2% або 0,318 тис.од.), Львівська область (-34,1% або -0,555 тис.од.),
Сумська область (-33,8% або -0,125 тис.од.), Житомирська область (-33,2% або -0,128 тис.од.), Запорізька
область (темп зменшення -30,4% або -0,159 тис.од.)
та Івано-Франківська область (-28,1% або -0,139 тис.од.).
Аналізуючи вище наведені статистичні дані,
можна також зазначити позитивну тенденцію –
збільшення кількості роздрібних торговельних підприємств в наступних адміністративних утвореннях України: Київська область (+5,7% або
+0,037 тис.од.), Чернігівська область (+6,6% або
+0,026 тис.од.), м. Київ (+7,0% або +0,056 тис.од.) та
Хмельницька область (+11,9% або +0,047 тис.од.).
Слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку торговельної галузі України широко використовуються роздрібні торговельні підприємства сучасних форматів. Тому, на нашу думку, аналізуючи
ринок роздрібних торговельних підприємств України, слід відокремити роздрібні торговельні підприємства традиційних форматів – типу «біля дому»
(кіоски, малі архітектурні форми – МАФи, магазини на перших поверхах житлових будинків тощо)
та роздрібні торговельні підприємства нових форматів – типу «самообслуга» (мінімаркети, супермаркети, гіпермаркети, торговельні центри тощо).
Взявши за основу дані Державної служби статистики України (табл.2), можна зробити висновок,
що на тлі поступового загального зменшення кількості роздрібних торговельних підприємств (-23,8%),
кількість традиційних роздрібних торговельних
підприємств в Україні зменшується ще катастрофічнішими темпами (-58,7%). Проте, кількість

роздрібних торговельних підприємств нових форматів стабільно збільшується – за період останніх
7-ми років на 3,653 тис.одиниць.
Виділяючи основні особливості формування
роздрібних торговельних підприємств нових форматів, слід зазначити:
 По-перше, активізацію процесу географічного охоплення ринку (створення торговельних
мереж) найбільшими з них.
 По-друге, перехід на міжрегіональний і національний рівні розвитку.
 По-третє, збільшення розміру цих структур
за рахунок зростання кількості магазинів у складі
мереж.
Державна служба статистики України надає також деталізовані дані щодо динаміки розвитку
ринку роздрібних торговельних підприємств за напрямками: «продовольчі товари» та «непродовольчі
товари» (табл.3).
Проаналізувавши вище наведені дані, можна
констатувати наступне. Протягом останніх 7-ми
років (з 2006 по 2012, включно) стабільно зменшується кількість роздрібних торговельних підприємств України. Як уже зазначалось нами вище та
аналізуючи дані, наведені в табл. 3, станом на
01.01.2012 кількість роздрібних торговельних підприємств, у порівнянні з 01.01.2006, зменшилась
на -3,577 тис.одиниць (або на -23,8%), із них 2,069 тис.одиниць – це роздрібні торговельні підприємства, які торгують продовольчими товарами
та -1,488 тис.одиниць – це роздрібні торговельні
підприємства, які торгують непродовольчими товарами.
Якщо проаналізувати відносні величини співвідношення роздрібних торговельних підприємств,
які торгують продовольчими товарами та непродовольчими товарами (табл.3), то протягом останніх
7-ми років спостерігається відносна стабільність їх
пропорції на рівні 56,9%-58,2% та 41,7%-42,5%,
відповідно.

Таблиця 2
Динаміка структури роздрібних торговельних підприємств України в розрізі форматів торгівлі
(станом на початок року)
Формати торговельних підприємств
Новий
Всього
Роки
Традиційний*
(тис.од.)
(«самообслуга»)**
тис.од.
частка, %
тис.од.
частка, %
2006
12,284
82,1%
2,675
17,9%
14,959
2007
10,580
74,5%
3,627
25,5%
14,207
2008
8,878
66,6%
4,462
33,4%
13,340
2009
7,510
58,5%
5,322
41,5%
12,832
2010
6,453
54,0%
5,498
46,0%
11,951
2011
5,514
47,2%
6,161
52,8%
11,675
2012
5,074
44,5%
6,328
55,5%
11,402
2012 до 2006
-7,210
-37,6%
+3,653
+37,6%
-3,557
2012 до 2010
-1,379
-9,5%
+0,830
+9,5%
-0,549
* під «традиційним» форматом торговельних підприємств розуміють магазини спеціалізовані, магазини «біля дому» тощо
** під «новим» форматом торговельних підприємств розуміють: мінімаркети, супермаркети, гіпермаркети та торговельні
центри
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Таблиця 3
Динаміка структури роздрібних торговельних підприємств України
(станом на початок року)
Спеціалізація роздрібних торговельних підприємств
Всього
Роки
Продовольчі товари
Непродовольчі товари
(тис.од.)
тис.один.
частка, %
тис.один.
частка, %
2006
8,629
57,7%
6,330
42,3%
14,959
2007
8,209
57,8%
5,998
42,2%
14,207
2008
7,757
58,1%
5,583
41,9%
13,340
2009
7,306
56,9%
5,426
42,3%
12,832
2010
6,964
58,3%
4,987
41,7%
11,951
2011
6,791
58,2%
4,884
41,8%
11,675
2012
6,560
57,5%
4,842
42,5%
11,402
2012 до 2006
-2,069
-0,2%
-1,488
+0,2%
-3,557
2012 до 2010
-0,404
-0,8%
-0,145
+0,8%
-0,549

Слід зазначити, що в сучасних умовах розвитку
економіки України, хоч і номінальні доходи населення збільшуються, проте, їх купівельна спроможність характеризується спадним трендом. Зваживши вище викладене, на нашу думку, наседення
України буде більшу увагу приділяти продуктам
харчування, навіть відмовивши собі в придбанні
інших товарів.

Слід зазначити, що загрозливого характеру, в
цей період, набувають процеси закриття сільських
роздрібних торговельних підприємств (46%), особливо у Харківській області (67%), Запорізькій
(63%), Одеській (61%), більше ніж на 50% в
Луганській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Тернопільській та Черкаській
областях. Найменшого скорочення сільських тор-

Таблиця 4
Динаміка структури роздрібних торговельних підприємств України, що торгують переважно
продовольчими товарами
(станом на початок року)
Види роздрібних торговельних підприємств
Всього
Роки
спеціалізовані
неспеціалізовані
(тис.од.)
тис.один.
частка, %
тис.одини.
частка, %
2006
0,839
9,70%
7,790
90,3%
8,629
2007
0,863
10,5%
7,346
89,5%
8,209
2008
0,865
11,2%
6,892
88,8%
7,757
2009
0,925
12,7%
6,381
87,3%
7,306
2010
0,944
13,6%
6,020
86,4%
6,964
2011
0,958
14,1%
5,833
85,9%
6,791
2012
0,989
15,1%
5,571
84,9%
6,560
2012 до 2006
+0,150
+5,4%
-2,219
-5,4%
-2,069
2012 до 2010
+0,045
+1,5%
-0,449
-1,5%
-0,404

Проте, на ринку роздрібної торгівлі продуктами
харчування теж відсутня позитивна тенденція щодо
кількості роздрібних торговельних підприємств.
Так, за даними Державної служби статистики
України невпинно зменшується кількість роздрібних торговельних підприємств, що торгують переважно продовольчими товарами (табл.4)
Аналізуючи вище наведені дані (табл.4), можна констатувати наступне. На тлі все об’ємного
зменшення кількості роздрібних торговельних підприємств, не змінила тренд динаміка кількості роздрібних торговельних підприємств України, що
торгують переважно продовольчими товарами. Так,
за період останніх 7-ми років (з 2006 рік по 2012
рік, включно) кількість вище вказаних підприємств
зменшилась на -2,069 тис.одиниць (або -24,0%).
Проте, серед роздрібних торговельних підприємств
України, що торгують переважно продовольчими
товарами прослідковується тенденція щодо збільшення кількості таких спеціалізованих підприємств
(+0,150 тис.од. або +17,9%) над тенденціє зменшення кількості таких неспеціалізованих підприємств (-2,219 тис.од. або -28,5%).

говельних підприємств відбулося у Вінницькій
(26%) та Рівненський (19%) областях. В інших
регіонах скорочення відбулося у межах 49-38%.
В загальному, за темпами скорочення роздрібних торговельних підприємств всі регіони України
можна поділити на наступні групи:
1. З високими темпами – 14 регіонів: Сумська
область – 48%, Хмельницька – 45%, Дніпропетровська, Тернопільська – по 43%, Івано-Франківська, Миколаївська та Чернігівська області – по 40%,
Черкаська, Львівська, Чернівецька, Харківська, Херсонська, Полтавська, Закарпатська – від 38% до 34%;
2. З середніми темпами – 11 регіонів, де скорочення відбулося в межах – 32-23%: Запорізька,
Вінницька, Луганська, Волинська, Кіровоградська,
Житомирська, АР Крим, Донецька, Київська, Одеська, Рівненська області.
3. З низькими темпами – міста Севастополь та
Київ (у м. Севастополь відбулося зменшення лише
на 5 об’єктів, або на 1,5%, у м. Києві спостерігалося
збільшення торговельних об’єктів на 434 одиниць,
або на 11,8%).
За інформацією Державної служби статистики
України, протягом останніх 7-ми років (з 2006 року
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Роки
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012 до 2006
2012 до 2010

Таблиця 5
Динаміка роздрібних торговельних точок ринку України
(станом на початок року)
Типи торговельних підприємств
Всього
Магазини
МАФи *
АЗС**
(тис.од.)
тис.од.
частка, %
тис.од. частка, % тис.од. частка, %
55,104
73,3%
19,900
26,5%
0,199
0,2%
75,203
53,581
72,8%
19,762
26,9%
0,208
0,3%
73,551
52,315
72,8%
19,356
26,9%
0,217
0,3%
71,888
50,480
73,0%
18,480
26,7%
0,223
0,3%
69,183
47,650
72,9%
17,450
26,7%
0,234
0,4%
65,334
47,535
73,3%
17,015
26,3%
0,265
0,4%
64,815
47,383
73,8%
16,544
25,8%
0,284
0,4%
64,211
-7,721
+0,5%
-3,856
-0,7%
+0,085
+0,2%
-10,992
-0,267
+0,9%
-0,906
-0,9%
+0,050
0,0%
-1,123

*МАФи – малі архітектурні форми (кіоски, ятки, напіврухомі торговельні точки тощо)
**АЗС – автозаправні станції

по 2012 рік, включно) динаміка розвитку роздрібних торговельних точок України теж не носить
позитивний характер (табл.5).
Аналізуючи вище наведені дані, можемо констатувати швидкий темп зменшення кількості торговельних точок. Так, якщо станом на 01.01.2006
було 75,203 тис.одиниць роздрібних торговельних
точок, то станом на 01.01.2012 їх залишилось
64,211 тис.одиниць, тобто протягом останніх 7-ми
років припинили свою діяльність порядку 10,992 тис.
одиниць (-14,6%). Насторожує й той факт, що швидкими темпами зменшується кількість магазинів (7,721 тис.од. або -14,0%) та МАФів (-3,072 тис.од.
або -15,4%). І лише за цей період збільшиласть
кількість АЗС, як одного з типів роздрібної торговельної точки (+0,085 тис.од. або +42,7%).

період, збільшилась на +0,503 тис.одиниці або на
+2,2%.
Провівши ще глибший аналіз даних, за вище
вказаний період, Державної служби статистики
України щодо роздрібної торгівлі продовольчими
товарами магазинами, можна констатувати наступне (табл.7).
Аналізуючи вище наведені дані можна констатувати наступне. На тлі катастрофічного зменшення кількості роздрібних торговельних магазинів, що торгують продовольчими товарами
(-8,224 тис.одиниць або -25,8%) спостерігається
таке ж катастрофічне зменшення кількості вище
згаданих магазинів нових форматів (-7,951 тис.одиниць
або -27,9%) та, відносно, невелике зменшення кількості вище згаданих магазинів традиційних фор-

Таблиця 6
Динаміка структури роздрібних торговельних магазинів України
(станом на початок року)
Роки
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012 до 2006
2012 до 2010

Спеціалізація роздрібних торговельних магазинів
продовольчі товари
непродовольчі товари
тис.од.
частка, %
тис.од.
частка, %
31,891
57,9%
23,213
42,1%
29,577
55,2%
24,004
44,8%
27,719
53,0%
24,596
47,0%
26,011
51,5%
24,469
48,5%
24,639
51,7%
23,011
48,3%
24,192
50,9%
23,343
49,1%
23,667
49,9%
23,716
50,1%
-8,224
-8,0%
+0,503
+8,0%
-0,972
-1,8%
+0,705
+1,8%

Державна служба статистики України надає також деталізовані дані щодо динаміки розвитку
ринку роздрібних торговельних підприємств за спеціалізацією: «продовольчі товари» та «непродовольчі товари» (табл.6).
Аналізуючи вище наведені дані за останні 7 років (з 2006 року по 2012 рік, включно), можна констатувати наступне. На тлі швидкого зменшення
кількості роздрібних торговельних магазинів, ще
катастрофічнішим є тренд з роздрібними торговельними магазинами, які торгують продовольчими
товарами – кількість таких магазинів зменшиласть
на -8,224 тис.одиниці або на -25,8%. І це при тому,
що кількість роздрібних торговельних магазинів,
які торгують непродовольчими товарами, за цей же

Всього
(тис.од.)
55,104
53,581
52,315
50,480
47,650
47,535
47,383
-7,721
-0,267

матів (-0,273 тис.одиниць або -8,1%). Проте, тут
варто зазначити позитивний тренд зростання «вагомості» магазинів традиційних форматів по відношенню до магазинів нових форматів. Так, якщо в
2006 році це співвідношення було 10,6% до 89,4%,
то в 2012 році це співвідношення вже становить
13,1% до 86,9%.
Висновки. Враховуючи сучасний складний
етап розвитку ринкових економічних відносин, виживання роздрібних торговельних підприємств та
роздрібних торговельних точок у нестабільному та
невизначеному середовищі, що швидко змінюється,
є дуже гострою проблемою в Україні. А тому, надзвичайно актуальним є питання підвищення ефективності їх діяльності, що обумовлює необхідність
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Таблиця 7
Динаміка структури роздрібних торговельних магазинів України, що торгують переважно
продовольчими товарами
(станом на початок року)

Роки
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012 до 2006
2012 до 2010

Формати роздрібних торговельних магазинів, що
торгують продовольчими товарами
традиційні *
нові**
тис.од.
частка,%
тис.од.
частка, %
3,369
10,6%
28,522
89,4%
3,363
11,4%
26,214
88,6%
3,267
11,8%
24,452
88,2%
3,260
12,5%
22,751
87,5%
3,181
12,9%
21,458
87,1%
3,141
13,0%
21,051
87,0%
3,096
13,1%
20,571
86,9%
-0,273
+2,5%
-7,951
-2,5%
-0,085
+0,2%
-0,887
-0,2%

Всього
(тис.одиниць)
31,891
29,577
27,719
26,011
24,639
24,192
23,667
-8,224
-0,972

* під «традиційним» форматом торговельних підприємств розуміють магазини спеціалізовані, магазини «біля дому» тощо
** під «новим» форматом торговельних підприємств розуміють: мінімаркети, супермаркети, гіпермаркети та торговельні центри

концентрації зусиль на забезпеченні їх стійкого
функціонування.
На нашу думку, з розвитком ринкової економіки, на споживача має бути спрямований процес
спеціалізації як торговельних підприємств, так і
торговельних точок, асортимент яких орієнтований
на купівельний попит відповідного сегмента ринку.
Сегментація може бути як за окремою групою покупців (діти, молодь, пенсіонери), так і за ознакою
задоволення конкретних потреб (магазин електроніки, будівельний). Такий попит, на нашу думку,
зможуть задовольнити роздрібні торговеьні підприємства традиційних форматів, а не роздрібні торговельні підприємства нових форматів (мінімаркети,
супермаркети, гіпермаркети чи торговельні центри).
Слід зазначити, що в умовах невизначеного
ринкового середовища України, на нашу думку,
роздрібна торгівля продуктами харчування є одним
з найбільш перспективних секторів української
економіки, що динамічно розвивається та відіграє
провідну роль у розвитку споживчого ринку, обслуговуванні населення, реалізуючи товари та задовольняючи постійно зростаючі потреби споживачів
у різноманітних товарах та послугах, що супроводжують їхню реалізацію.
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УДК 332.1
Іванченко Г. В.
ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
В статті узагальнено світовий досвід формування кластерної політики; досліджено фактори
державного впливу на процеси кластеризації; визначена сутність та обґрунтована необхідність
формування результативної кластерної політики в Україні, основна мета, завдання та принципи її
проведення.
Ключові слова: кластер, економічна політика, економічний розвиток, конкурентоспроможність.

Ivanchenko G.
FORMATION OF CLUSTER POLICY IN UKRAINE
The article summarizes the experience of formation of cluster policy in the world. The factors of state
influence on the clustering process. Determine the nature and necessity of forming effective cluster policy in
Ukraine, the main goal, objectives and principles of conduct.
Keywords: cluster, economic policy, economic development, competitiveness.
Вступ. Починаючи з останньої чверті XX ст.
процес економічної агломерації взаємопов’язаних
підприємств на певній території отримав новий
імпульс через розвиток кластерів як важливого
чинника економічного зростання регіонів. У всьому
світі економісти все частіше визнають той факт, що
регіони, на території яких з’являються кластери,
стають лідерами економічного зростання. Такі регіони-лідери визначають не тільки регіональну конкурентоспроможність, але й конкурентоспроможність національної економіки. Зростаюча кількість
досліджень в даній сфері свідчить про те, що
географічна близькість відповідних економічних
сфер діяльності сприяє більш високому рівню використання капіталу та інновацій. Кластери, розташовані в безпосередній близькості до кінцевих
споживачів, постачальників, дослідницьких лабораторій, навчальних закладів, формують важливі
фактори розвитку регіональної економіки.

Виклад основного матеріалу. Поняття «класстер» є одним з елементів стратегії конкурентної
боротьби, запропонованої М. Портером, який визначив кластер як групу географічно сусідніх взаємопов’язаних компаній (постачальники, виробники
та ін.) і пов’язаних з ними організацій (освітні
заклади, органи державного управління, інфраструктурні компанії), що діють у певній сфері
(ринкової ніші) і взаємодоповнюючих один одного
[4, с. 98]. Формування та ефективне функціонування кластерів дозволяє досягати переваг у здійсненні господарської діяльності в регіоні та забезпечує його конкурентоспроможність.
Узагальнення літератури дає можливість визначити кластер, як мережеву організацію комплементарних, територіально взаємопов’язаних відносинами співробітництва підприємств і організацій
(включаю-чи спеціалізованих постачальників, в т.ч.
послуг, а також виробників і покупців), об’єднаних
навколо науково-освітнього центру. Така форма
організації співпраці пов’язана відносинами партнерства з місцевими установами та органами управління з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств, регіонів та національної економіки.
Учасниками такого кластера є: підприємства,
що спеціалізуються на профільній, як правило, конкурентоспроможній діяльності; підприємства-постачальники сировини, матеріалів, товарів або послуг для профільних підприємств; підприємства, які
забезпечують доступ до об’єктів транспортної, енергетичної, інформаційної, інженерної та іншої
інфраструктури; некомерційні та громадські організації, об'єднання підприємців, торгово-промислові палати; науково-дослідні та освітні організації;
організації інноваційної інфраструктури та інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-інкубатори, особливі економічні
зони, технопарки, венчурні фонди, центри трансферу знань та ін.) [5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
розвинених країнах кластерна теорія на практиці
почала застосовуватися на початку 1990-х років
завдяки працям М. Портера, М. Енрайт, Дж. Даннінга, Р. Мартіна. В Україні поширення класстерної
теорії завдячує діяльності таких учених, як В. Бакушевич, М. Войнаренко, Н. Внукова, Н. Мікула,
С. Соколенко та ін.
Позитивний досвід застосування кластерної
концепції в зарубіжних країнах і недостатня розробленість методології та методики кластерного
підходу в інноваційному розвитку регіонів України
визначили актуальність даного дослідження.
Постановка завдання. Метою дослідження є
вивчення світового досвіду формування кластерної
політики, визначення її сутності та обґрунтування
необхідності формування та реалізації в Україні.
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Світовий досвід доводить важливе значення
кластерних утворень у розвитку регіональних і національних економік, що підтверджується наступними обставинами.
1. Кластери забезпечують позитивний ефект,
пов’язаний з тим, що дії одного підприємства чинять вплив на інші підприємства. У кластері вигода
розповсюджується по всіх напрямках зв’язків: нові
виробники, що приходять з інших галузей, прискорюють розвиток всього кластера, стимулюючи розвиток наукових досліджень і розробок; відбувається вільний обмін інформацією та швидке поширення нововведень по каналах постачальників або споживачів, що мають контакти з численними конкурентами за рахунок мережевої співпраці; взаємозв’язки всередині кластера ведуть до появи нових
методів конкуренції, що сприяє створенню інновацій.
2. Кластерна форма організації бізнесу призводить до створення «сукупного інноваційного продукту». Об’єднання в кластер на основі вертикальної інтеграції формує цільову концентрацію різноманітних наукових і технологічних винаходів, певну систему поширення нових знань і технологій.
При цьому найважливішою умовою ефективної
трансформації винаходів в інновації, а інновацій у
конкурентні переваги є формування мережі стійких
зв’язків між усіма учасниками кластера. Особливо
важливі зв’язки в рамках міжнародного технологічного співробітництва, які сприяють утворенню
інтернаціональних кластерів. Таким чином, кластери створюють умови для формування регіональних
інноваційних систем.
3. Для всієї економіки країни або регіону класстери виконують роль «точок зростання» внутрішнього ринку і освоєння міжнародного. Формування кластера прискорює процес створення факторів конкурентних переваг за рахунок спільних інвестицій (в рамках мережевої співпраці та державно-приватного партнерства) у розвиток технологій, в інформацію, інфраструктуру, освіту.
4. Великі підприємства-виробники в складі
кластера формують попит на спеціалізовані матеріально-технічні ресурси та послуги. Взаємозв’язки
всередині кластера забезпечують розвиток аутсорсингу, коли малі та середні підприємства виробляють продукцію, роботи і послуги для ключових
суб’єктів кластера. Тим самим вони сприяють
розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні, що
також підвищує його конкурентоспроможність.
Кластерний підхід забезпечує успішне ведення
бізнесу. При цьому краще використовується кадровий потенціал та інфраструктура території, розширюється доступ до досліджень та рекомендацій
наукових центрів, а відтак знижуються сукупні
витрати та забезпечується вихід учасників кластеру
на нові ринки.
5. Конкуренція між виробниками всередині
кластера призводить до поглиблення спеціалізації в
кластері, пошуку нових ніш і розширення кластера,
в результаті чого утворюються нові суб’єкти бізнесу, що підвищує прибутковість регіонального
виробництва, вирішує проблеми зайнятості населення та посилює інтеграційний потенціал регіону.
6. Кластери є однією з інституційних форм забезпечення прикордонного співробітництва у сфері

торгівлі, сільського господарства, туризму, транспорту, інфраструктури, що сприяє економічному
розвитку прикордонних територій.
7. Розвиток кластерів підвищує взаємодію між
галузями і тим самим сприяє мультиплікації зростання. Внутрішні конкуренти в кластері стають
партнерами при виході на зовнішній ринок, розробляючи спільні програми маркетингу і забезпечуючи
зростання обсягів експорту. Все це в цілому сприяє
соціально-економічному розвитку і підвищенню
конкурентоспроможності регіонів та національної
економіки загалом.
Світовий досвід свідчить також і про те, що
формування кластерів вимагає великих витрат,
половину фінансування яких бере на себе держава
(за рахунок національного і регіональних бюджетів). Органи державної влади, проводячи кластерну
політику, набагато краще використовують потенціал окремих регіонів і територій, посилюють партнерський діалог з бізнесом, диверсифікують регіональну економіку. Водночас, зростає кількість
платників податків і величина бази оподаткування,
знижується залежність регіонального бюджету від
окремих монопольних бізнес-формувань.
Разом з тим, серед деяких західних аналітиків
поширена думка про те, що кластерної політики як
такої не існує (принаймні, у вигляді чітко визначеного набору правових та економічних інструментів як, наприклад, інвестиційна політика) [8; 10].
Наголосимо, що кластерні стратегії та програми
використовують мінливий набір різних підходів та
інструментів і зазвичай містять ніколи не повторювані поєднання аналітичних прийомів і політичних методів, часто запозичених з інших сфер економічної політики. Тому важливо зрозуміти, яким
чином кластерна політика вбирає в себе ключові
аспекти промислової, інноваційної, технологічної
політики, політики регіонального розвитку тощо.
Стратегії країн у формуванні кластерної політики відрізняються залежно від національних традицій і культури, а також застосовуваної концепції
кластера. Аналіз літературних джерел показав, що
методологічні та методичні засади формування
кластерної політики чітко і однозначно в науковому світі не розроблені. У більшості випадків дослідники кластерів на основі досвіду кластеризації наводять рекомендації з організації кластерів [3; 7; 9].
Найбільш значущим в методологічному відношенні програмним документом формування
кластерної політики є Європейський кластерний
меморандум, який підписали країни-члени Європейського Союзу в 2006 р. [11]. У ньому визначені
сутність та значення кластерів в інноваційному
розвитку, сформульовані основні завдання кластерної політики. Разом з тим, перенесення цих напрямків формування кластерів в економіку України
неможливо забезпечити без урахування таких чинників, як: рівень розвитку національної економіки,
ступінь розвитку соціального капіталу, норми
прийняття політичних рішень.
Виходячи з вищевикладеного, можна виділити
наступні фактори, що визначають вплив держави
на процеси кластеризації:
– недосконалість ринку;
– об’єктивна пріоритетність громадських інтересів в умовах глобалізації;
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– необхідність захисту національного бізнесу
в міжнародних відносинах;
– необхідність узгодження інституційних механізмів в національній та світовій економіці.
Зарубіжний досвід свідчить, що у великих розвинених економіках більшість кластерних ініціатив, які діяли в останні кілька років, були запропоновані місцевими або регіональними урядами. У
менших за розміром розвинених країнах і в багатьох країнах, що розвиваються, національні уряди відіграють важливу роль в ініціативах класстерного розвитку, особливо на регіональному рівні,
де владі не вдається бути справжнім партнером для
приватного сектору. У тих країнах, де нормою є
централізоване прийняття рішень, кластерна
політика здійснюється на національному рівні.
Отже, проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки:
1) існують національні особливості кластерної
політики;
2) присутнє різноманіття стратегічних кластерних альтернатив, які визначаються національними
особливостями і прийнятою кластерною концепцією;
3) кластерні політики держав відрізняються за
ступенем втручання уряду в процес кластеризації;
4) методичні засади формування кластерної політики не розроблені.
Кластерна політика являє собою сукупність
планових заходів, що проводяться регіональними
органами виконавчої та законодавчої влади, по
створенню й підтримці розвитку кластерів на певних територіях. Вони включають в себе інвестиційні, фінансові механізми, інформаційну підтримку і заходи нормативно-правового забезпечення [1, с. 76]. Цілями кластерної політики є підвищення конкурентоспроможності та інноваційного
потенціалу підприємств і окремих галузей, розвиток малого і середнього бізнесу та сприяння диверсифікації регіональної економіки.
Центральним елементом кластерної політики є
зміцнення та розвиток мережевої структури (більшою мірою, ніж окремих підприємств), а також
практичне використання базових чинників, що
впливають на конкурентоспроможність цих мереж
(таких, як доступність певних компетенцій, технологій і фінансів). Таким чином, кластерна політика здійснюється через мережу, в якій підтримка
господарюючих суб’єктів розподілена між різними
суспільними і приватними агентами. Характер і
спрямованість цієї підтримки визначаються регіональними і загальнодержавними органами влади в
межах загальних стратегічних цілей.
Якщо розглядати змістовну частину кластерної
політики, можна відзначити, що аналіз діючих
регіональних кластерів є першою стадією розробки
кластерної політики. Кластерний аналіз займає
проміжне місце між двома формами економічного
аналізу. З одного боку, кластерний аналіз не фокусується на системних проблемах мезоекономічного рівня, де взаємозв’язок між змінами в регіональній економіці в цілому і діяльністю окремих
господарюючих суб’єктів не завжди повністю зрозумілий. З іншого боку, кластерний аналіз не спрямований на вивчення окремих компаній (якщо це
не базові підприємства). Підприємства не розгля-

даються як окремі одиниці, які взаємодіють з недиференційованим економічним оточенням; вони розглядаються в контексті ринків постачальників і
споживачів, часто як частина виробничого ланцюга, яка не обмежується однією галуззю. Кластерна
політика, що базується на перевагах кластерного
аналізу, не є традиційною галузевої політикою,
оскільки інструменти кластерного аналізу визначають кластери не тільки в межах галузей.
В Україні кластерна політика знаходиться в
процесі становлення, незважаючи на те, що вона
націлена на підвищення конкурентоспроможності
національної економіки. Виникла необхідність розробки методології і методики формування вітчизняної кластерної політики. Деякі завдання по класстеризації визначені у Державній цільовій економічній програмі «Створення в Україні інноваційної
інфраструктури» на 2009-2013 роки, у Концепції
проекту Загальнодержавної цільової економічної
програми розвитку промисловості на період до
2017 року, у Національному плані дій на 2012 рік
щодо впровадження Програми економічних реформ
на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».
З урахуванням теоретичних засад формування
кластера та кластерного підходу в розвитку регіональної економіки, концепції управління конкурентоспроможністю економічних систем на основі
організації кластерів [2; 3; 5; 6], зарубіжного досвіду формування кластерної політики, а також
наукового підходу, пропонуємо наступні етапи розроблення та здійснення кластерної політики в
Україні:
1) визначення принципів кластерної політики;
2) формулювання цілей і завдань, визначення
об’єкта і суб’єкта кластерної політики;
3) розроблення кластерних стратегій;
4) реалізація кластерних стратегій.
Формування кластерної політики в Україні має
базуватися на наступних принципах: багаторівневість формування (кластерна політика повинна розроблятися на різних рівнях управління – національному, регіональному, міжрегіональному); економічне стимулювання мережевої співпраці в кластерах (політика уряду повинна бути зорієнтована
на непрямі методи підтримки мережевої співпраці,
а не на пряме субсидування окремих галузей промисловості і підприємств); організаційне стимулювання мережевої співпраці в кластерах та державно-приватного партнерства (влада повинна створювати організаційні умови для розвитку мережевої
співпраці та державно-приватного партнерства, а не
прямо втручатися в процеси кластеризації); підтримка конкурентоспроможних кластерів (доцільно
використовувати економічні стимули – пільги,
кредити, гранти та ін.)
Наголосимо, що значна роль у кластеризації
зарубіжних економік належить промисловим ассоціаціям. Вони виступають ініціаторами створення
кластерів в регіонах, надають допомогу в розробці
національної (регіональної) стратегії конкурентоспроможності за допомогою надання інформації
про рівень конкуренції, вимоги покупців, нові ринкові можливості тощо. Асоціації сприяють підвищенню конкурентоспроможності кластеру за рахунок зміцнення зв’язків між учасниками кластера,
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а також взаємодії з місцевими органами управління
та урядом країни з питань удосконалення законодавства. Саме ділові співтовариства у формі некомерційних організацій стають суб’єктом права для
ініціювання законодавчих реформ з підтримки кластерів, для взаємозв’язків із закордонними інвесторами щодо залучення інвестицій в кластери, встановлення та розширення торговельно-економічних
зв’язків із зарубіжними регіональними адміністраціями з метою розвитку прикордонного співробітництва. В умовах глобалізації та регіоналізації, наближення кордонів Європейського Союзу до України,
розвитку міжнародного співробітництва в рамках
СНД, організація інтернаціональних кластерів має
велике значення для економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності регіонів України.
Основною метою кластерної політики є формування умов для сталого розвитку країни та підвищення конкурентоспроможності національної
економіки за допомогою організації та розвитку
кластерів та формування в них відносин мережевої
співпраці. На основі сформульованої мети визначаються завдання кластерної політики: стимулювати організацію та розвиток кластерів в країні
(регіоні); формувати і розвивати мережеве співробітництво в кластерах.
Для стимулювання формування та розвитку
кластерів необхідними заходами є:
 розробка законодавства, що створить сприятливі умови для розвитку кластерних утворень;
 ідентифікація та аналіз діючих кластерів в
країні (регіоні);
 підвищення рівня обізнаності суб’єктів господарювання про переваги кластерних взаємозв’язків і мережевої співпраці;
 ініціювання та підтримка процесу організації
та розвитку кластерів (ідентифікація та залучення
ключових учасників);
 формування інституцій з регулювання процесу організації кластерів в країні (регіоні) і управління ними;
 створення і розвиток кластерної інфраструктури в країні (регіоні);
 розробка національних (регіональних) програм організації і розвитку кластерів;
 фінансування заходів з реалізації кластерної
політики;
 моніторинг процесу кластеризації та оцінка
його ефективності;
 економічне та організаційне стимулювання
мережевої співпраці учасників кластерів в науці,
освіті, маркетингу на місцевому рівні;
 взаємодія органів державного та регіонального управління з учасниками кластера;
 залучення іноземних інвестицій в кластери;
 допомога в міжнародному співробітництві на
рівні кластерів;
 координація взаємодії різних рівнів влади з
питань підтримки кластерів;
 пропаганда мережевої співпраці через суспільні інституції;
 підготовка інформації для учасників класстерів.

Вирішення цих завдань дозволить створити
реальні кластери в країні (регіоні) та підвищити
конкурентоспроможність існуючих кластерних
утворень.
Висновки. Кластерна політика являє собою
діяльність органів державного і регіонального
управління з розробки принципів, завдань і методів
стимулювання організації та розвитку кластерів з
метою підвищення конкурентоспроможності національної (регіональної) економіки. Регіони, які
сформували кластери, отримують ряд переваг,
оскільки кластери беруть на себе розв’язання більшості соціальних проблем територій, спрямовані на
поліпшення інфраструктури регіону, забезпечують
створення нових робочих місць. Підтримка класстеризації економіки з боку держави створить умови
для підвищення конкурентоздатності як окремого
регіону, так і країни в цілому.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
Досліджено місце і роль інтелектуальної власності у формуванні постіндустріального суспільства.
Визначено проблеми розвитку бухгалтерського обліку інтелектуальної власності в Україні.
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Research the place and role of the intellectual property in shaping the post-industrial society. Outlined the
problems of development of accounting intellectual property in Ukraine
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Вступ. В основу формування постіндустріального суспільства в Україні, що передбачає модернізацію виробничого комплексу, трансформацію
соціально-економічних відносин, покладено новий
підхід до розуміння ролі і значення системи об’єктів інтелектуальної власності підприємств, який
має безпосередній вплив на підвищення ефективності діяльності як окремого суб’єкта господарювання зокрема, так і національної економіки загалом. У таких умовах зростає необхідність у розвитку нових теоретико-методологічних і організаційно-методичних підходів до системи бухгалтерського обліку, результатом функціонування якої є інформаційний продукт. Від якості інформаційного
продукту бухгалтерського обліку залежать ефективність прийнятих рішень щодо об’єктів інтелектуальної
власності, їх впровадження у виробничий процес і соціально-економічні відносини, результативність діяльності підприємства на ринку інтелектуальної власності.
Вказане актуалізує дослідження ролі та значення бухгалтерського обліку інтелектуальної власності у формуванні постіндустріальної економіки,
визначення напрямів розвитку його теорії та методології.

бухгалтерського обліку [3-6, 8, 9]. Загальним проблемам інтелек-туальної власності присвячені праці
вітчизняних вчених: О.Б. Бутніка-Сіверського,
В. М. Гейця, Г. Г. Кірейцева, П. П. Крайнєва,
В. Кузьмічова [2], Н. М. Малюги, В. В. Сопка,
А. А. Чухна, І. Й. Яремка, І. І. Криштопа, І. Г. Крупельницької, Н. М. Бразілій, В. О. Жарова [1],
І. В. Жураковської, Ю. С. Рудченко, В. П. Денис,
Ю. В. Писаренко та зарубіжних вчених: Д. Андріссена (D. Andrissen), Е. Брукінг (A. Brooking), Ю. Даума
(J. Daum), Д. Добії (D. Dobija), М. Добії (M. Dobija),
Л. Едвінсона (L. Edvinsson), Б. Лева (B. Lev), К. Е. Свейбі (K.E. Sveiby).
Дослідження даних питань дасть можливість
систематизувати напрацювання вчених і практиків,
з’ясувати місце та роль бухгалтерського обліку
інтелектуальної власності у формуванні постіндустріального суспільства.
Інтелектуальна власність в інформаційній
системі управління. Розвиток системи економічних відносин у частині формування ринку інтелектуальної власності пов’язаний із розвитком
інновацій. У сучасних умовах глобальної конкуренції за всіма напрямами суспільної життєдіяльності,
гострої потреби у модернізації економіки вирішальним фактором забезпечення соціально-економічного
зростання є динамізм, стійкість і масштабність інноваційного розвитку. Життєздатність економіки багато в
чому визначається науково-технічним прогресом й
інтелектуалізацією основних факторів виробництва.
Як показує історія, інновації економічного піднесення розвинених країн забезпечили розвиток
великих народногосподарських систем, формування ринків наукоємних технологій. Інноваційний
аспект, що проявився в розробці та впровадженні
нових технологій, зумовив підвищення ступеня
ринкової конкуренції підприємств, зростання ефективності виробництва та підвищення споживчих
якостей товарів і послуг. Частка інноваційного сектора, до якого належать інформація й інформаційні технології як об’єкти інтелектуальної власності, за останні
15 років багаторазово зросла і становить у розвинених
країнах близько 45-65% валового продукту.

Аналіз основних літературних джерел. Проблема формування постіндустріального суспільства
в економічній теорії активно розглядалася у другій
половині XX ст. насамперед у роботах Дж. Гелбрейта, теоріях постіндустріального суспільства Д.
Белла і Е. Тоффлера. Й. Шумпетер вперше в теорії
підприємництва концептуально обґрунтував модель інноваційного розвитку економічної системи,
що рівнозначно постіндустріальному суспільству,
на основі аналізу взаємодії системних, структурних
і циклічних факторів. У межах неокласичної теорії
інновацій, що стала логічним розвитком теорії
Й. Шумпетера, Я. Тінберген обґрунтував механізм дії
“екзогенного” інноваційного фактора, тобто техніко-технологічних та організаційно-управлінських інновацій.
Питання інтелектуальної власності як об’єкта
бухгалтерського обліку розглядалися в наукових
дослідженнях, присвячених проблемам відображення нематеріальних активів, які й виступають
об’єктами інтелектуальної власності в системі
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Ступінь ефективності інноваційної економіки
істотно вище порівняно з економікою індустріальної стадії розвитку. Внаслідок цього подальший
розвиток економіки спричинив виявлення всіх чинників активізації інновацій, що забезпечують подальшу
еволюцію господарсько-виробничих систем у напрямі формування постіндустріального суспільства.
Інтелектуальну власність як основний об’єкт
управління та бухгалтерського обліку в умовах
формування постіндустріальної економіки насамперед варто розглядати як правовий інститут, що
забезпечує охорону і використання нематеріальних
благ, які є продуктами інтелектуальної діяльності, а
матеріальний носій творчого результату такої діяльності – тільки в якості речі, яка може передаватися у
власність іншим особам, а може бути знищена (при
цьому сам результат інтелектуальної діяльності, будучи благом нематеріальним, зберігається за його творцем і повинен використовуватися іншими особами лише за їх згодою з ним, за винятком окремих випадків).
Поняття “матеріального” та “нематеріального”
в суспільних відносинах вперше використовуються
в філософії римського права: поділ речей на “тілесні” і “нетілесні”, й в подальшому впроваджується в
англо-американську правову систему. Адже існуюче в англо-американській правовій парадигмі розрізнення “відчутного майна” та “невловимого майна” близьке до поділу речей на “тілесні речі” і
“нетілесні речі”, використаного в римському праві.
Аналізуючи праці вчених [1,7],бачимо, що
категорія “інтелектуальна власність” (так звана
“промислова власність”) сформувалася не відразу.
Паралельно з нею існувала інша категорія – виключні права (або промислові права, або права на
досягнення в галузі науки і техніки тощо), - що
також широко застосовувалася у відношенні результатів інтелектуальної творчості й охоплювала
авторські, винахідницькі та подібні їм права.
Таким чином, інтелектуальну власність необхідно
розглядати як об’єктивно виражений результат інтелектуальної діяльності, як матеріальний (саме матеріальний) носій такого результату. Оскільки охорона,
надана правом, не може виникати раніше, ніж коли
цей ідеальний результат буде виражений в якійнебудь “об’єктивній” формі (тобто у матеріальній
формі), то немає сенсу говорити про “інтелектуальну
власність” до моменту такого вираження.
Система інтелектуальної власності включає в
себе дві взаємопов’язаних підсистеми: керуючу і
керовану. При цьому всередині кожної підсистеми
існує інваріантна система зв’язків і відносин.
Основними суб’єктами керуючої системи є:
державні інститути і Всесвітня організація інтелектуальної власності, які функціонують відповідно
до Паризької конвенції з охорони промислової
власності, Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, Римської конвенції про
охорону інтересів артистів-виконавців, виробників
фонограм і радіомовних організацій.
В якості самостійного суб’єкта відносин виступає “ринок” як система ринкових відносин і
мережа комерційних підприємств.
Керована система включає в себе складну сукупність суспільних відносин, пов’язаних із охороною, захистом, комерціалізацією об’єктів інтелектуальної власності, а також систему підготовки

кадрів. Основними суб’єктами відносин тут виступають: винахідники, автори, виконавці, патентні
повірені, правовласники, кадрові фахівці.
Об’єктами відносин є насамперед об’єкти інтелектуальної власності. Окремо виділено систему
відносин, що пов’язані з виробництвом та реалізацією
контрафактної продукції і прямо впливають на формування системи відносин інтелектуальної власності.
Виходячи з цього, в умовах постіндустріального суспільства між суспільством і виробником
інтелектуального продукту, що став об’єктом інтелектуальної власності, виникають складні соціальноекономічні відносини. Соціально-економічні відносини
за фактом реєстрації об’єктів інтелектуальної власності, їх захисту та використання – це насамперед
сукупність суспільних відносин, що виникають при
появі і використанні результатів інтелектуальної
діяльності, які регулюються системою права.
Результати інтелектуальної діяльності, будучи
персоніфікованими у вигляді інтелектуальної власності, володіють специфічними властивостями, що
забезпечують економіці будь-якого рівня організації
конкурентні переваги. Це засіб насичення матеріального результату інтелектуальної діяльності особливими споживчими властивостями. Крім того, це засіб
технологічної переваги над конкурентами, який, у
свою чергу, є засобом отримання високих прибутків,
засобом законної монополізації знань, засобом синергетики творчого потенціалу персоналу в бізнесі. Всі
названі властивості об’єктів інтелектуальної власності
створюють можливість реалізації її специфічної
функції – бути засобом інтеграції соціальних системоутворюючих механізмів в управлінні бізнесом.
Властивості інтелектуальної власності, які використовуються в господарській діяльності, неоднакові, коли йдеться про об’єкти промислової власності та об’єкти авторського права. Об’єкти промислової
власності завжди реалізуються через бізнес. Об’єкти
авторського права є авторськими творами науки, літератури і мистецтва, де, в тому числі, реалізується функція
самоствердження імені автора. Вона еквівалентна
функції формування бренд-стратегії в бізнесі.
Якщо говорити про рівень розвитку соціальноекономічних відносин з приводу інтелектуальної
власності як основи розвитку постіндустріального
суспільства, в Україні важливим моментом є аналіз
динаміки зростання кількості об’єктів інтелектуальної власності (табл. 1 і табл. 2). Так, виходячи
з даних, представлених у таблицях, можна спостерігати позитивну динаміку протягом останніх 20
років, зокрема можна зробити такі висновки щодо
патентів на винаходи та патентів на корисні моделі:
- патенти на винаходи: спостерігається скорочення кількості виданих патентів протягом останніх 7 років. Найбільшу кількість патентів отримано
протягом 2001-2004 рр. У 2001 р. – 11670, що
становить 11,21 % у структурі, 2002 р.– 9178, що
становить 8,82 %, 2003 р. – 10983, що становить
10,55 %, та 2004 р.– 9907, що становить 9,52 %;
- патенти на корисні моделі: останніми роками
спостерігається позитивна динаміка, так у 2008 р. році
кількість виданих патентів становила 9282, що в
питомій вазі становить 12,9 %. У наступному році
спостерігалося зниження до 11,66 %, і показник складав 8391. Збільшення в наступних двох роках дозволило вийти на показники структури – 13,07 % та 14,3 %.
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Об’єкти інтелектуальної власності у системі
нематеріальних активів підприємства з позиції
ступеня їх впливу на оновлення та модернізацію
підприємств, формування кінцевих результатів і
підвищення ефективності виробництва систематизують у три групи (рис. 1).
На основі цього можна констатувати, що до специфічних функцій об’єктів інтелектуальної власності
належать: наукові дослідження, дослідно-конструкторська розробка, пілотне виробництво, реклама, облік,
модернізація та оновлення, методи посилення корпоративності, підвищення конкурентоспроможності, стимулювання виробництва, інтенсифікація контролю якості,
підтримка креативності, поєднання традицій і новаторства, дослідження, дослідна експлуатація, комерціалізація і капіталізація інновацій.
Основою формування і використання об’єктів
інтелектуальної власності є адекватність їх структури виробничої стратегії підприємства, їх типологія, ідентифікаційні характеристики, порядок використання, дотримання інтересів власників (автор,
патентовласник, ліцензіар), параметри прибутковості й капіталізації даних об’єктів.
Ефективний механізм взаємодії матеріальних активів підприємств і раціонально структурованої системи
нематеріальних активів – об’єктів інтелектуальної власності, виступає в якості провідного чинника розвитку
та модернізації промислових підприємств в умовах
конкурентних ринкових відносин. Такий механізм повинен націлюватися на інтенсивний розвиток інноваційної діяльності промислових підприємств. Адже
процес створення та освоєння інновацій реалізується на
основі виробничої сукупності речових факторів виробництва за допомогою трансформації нових знань і
умінь людини в сучасні технології.

Теоретичні аспекти обліку інтелектуальної
власності. Результати науково-технічної діяльності
мають позитивну динаміку, проте варто зазначити,
що в основній своїй масі не доводяться до стадії
комерціалізації та ефективної реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках. Важливою проблемою сьогодні, яка впливає на такий стан, є неврахування їх на балансі підприємств, адже відсутня
адекватна система нормативного регулювання відображення таких об’єктів у бухгалтерському обліку.
Основними завданнями системи управління
інтелектуальною власністю на сучасному етапі розвитку суспільства є реалізація науково-технічних
розробок у масовому виробництві, гармонізація
відносин між основними суб’єктами інтелектуальної
власності (державою, бізнесом і наукою), які виступають основними користувачами бухгалтерської інформації, в інтересах розвитку національної економіки.
Сенс системи управління в сфері інтелектуальної власності полягає в актуалізації наявних можливостей, створенні механізмів їх реалізації у системі конкретних заходів із підвищення конкурентоспроможності підприємства. Однак сьогодні на
підприємствах недостатньо вирішуються проблеми
реалізації цих прав, що виявляються впродовж здійснення усього життєвого циклу об’єктів інтелектуальної
власності, що негативно позначається на кінцевих
результатах, які мають не тільки економічне, але і, в
широкому сенсі слова, соціальне значення.
Поряд із вдосконаленням системи управління
інтелектуальною власністю на підприємстві повинні змінюватися і вдосконалюватися організаційнометодичні механізми облікового відображення
даних об’єктів у складі нематеріальних активів.
Адже сьогодні існує проблема інформаційного забезпечення управління даними об’єктами бухгалтерського обліку, особливо в частині їх значення у
підвищенні ефективності та результативності діяльності підприємства, підвищенні його економічного
потенціалу, модернізації виробництва. Інтелектуальна власність, залучена в розрізненому порядку, не перетворюється в механізм оновлення та
модернізації виробництва. Раціональна комбінація
об’єктів інтелектуальної власності є прерогативою
підприємництва. Особливою обставиною є те, що
вони трансформують нові знання та інформацію в
інноваційні виробничі технології, які обумовлюють
ефективність формування і розвитку інноваційного
потенціалу виробничо-економічних систем.

Висновки. Проведене дослідження дозволяє
констатувати той факт, що основою формування і
розвитку постіндустріального суспільства в Україні
має стати трансформація системи бухгалтерського
обліку та системи управління господарською діяльністю підприємств у сфері інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність є тим об’єктом ринкових відносин, від ефективності управління яким
залежить рівень інноваційного розвитку економіки,
конкурентоспроможність вітчизняних підприємств
і національної економіки на міжнародному рівні.
Найважливіше те, що інтелектуальна власність, незважаючи на свою нематеріальну форму, є основною вдосконалення матеріального виробництва.

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Системоутворюючі

Системорозвиваючі

Результативні

права власності, квоти, ліцензії, сертифікати, дотації
- інноваційні технології, інноваційні продукти, “ноу-хау”
індивідуальних винахідників, підприємницький талант;
- інноваційні системи та методи управління, інноваційні
фінансові інструменти
торгова марка, підприємницька репутація, “бренд”

Рис. 1. Класифікація об’єктів інтелектуальної власності у системі
нематеріальних активів підприємства
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УДК 657.471
Легенчук С. Ф., Дударєва К. О.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТУВАННЯ ФАКТІВ
ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ
Розроблено тривимірну модель, що характеризує ефективність організації документування на
підприємстві, на підставі якої запропоновано розрахунок ефективності організації документування за
формулою середнього лінійного відхилення.
Ключові слова: документування, факт господарського життя, ефективність.

Legenchuk S., Dudareva К.
MODELING OF THE ORGANIZATION PROCESS OF DOCUMENTING BUSINESS
EVENTS
Three-dimensional model, which characterizes the efficiency of organizing documentation at an enterprise,
has been worked out; and on its basis calculation of the efficiency of organizing documentation according to the
formula of average linear deviation has been suggested.
Keywords: documentation, business event, efficiency
Вступ. Жоден факт господарського життя (далі –
ФГЖ) не може відображатися в системі бухгалтерського обліку (далі – СБО) без його документального оформлення, реєстрації в первинному
документі. На сьогодні виникає дедалі більше нау-

кових дискусій з приводу оперативності відображення тих чи інших ФГЖ, їх відображення в умовах комп’ютеризованого бухгалтерського обліку.
Все більшої актуальності набувають питання підвищення ефективності та якості організації процесу
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документування, про що свідчить значна кількість розробленого програмного забезпечення (наприклад,
“FossDoc”, “DocsVision”, “MEDoc”, “DocFlow” та ін.).
Проте, перш ніж реалізовувати на підприємстві
ту чи іншу програму чи здійснювати дії з організації процесу документування, слід враховувати
існуючі проблеми, пов’язані з його функціями, а
саме: халатність керівництва або ж персоналу на
місцях; неналагоджена співпраця з контрагентами;
відсутність комп’ютеризованого бухгалтерського
обліку; несвоєчасне введення даних із первинних
документів у систему бухгалтерського обліку тощо.

ності доходів і витрат, повного висвітлення, превалювання змісту над формою, єдиного грошового
вимірника” [2, с. 20].
Відмінність ФГЖ і наслідком ФГЖ можна прослідкувати, виявивши причинно-наслідкові зв’язки
цих понять. Так, з позиції філософії, зокрема, теорії
причинності, якщо є факт, то обов’язково є причина (умова) та наслідок. Таку ж тотожність можна
побачити і в господарському житті підприємства
(рис. 1).
Виходячи з вищенаведеного, в СБО можуть
відображатися як самі ФГЖ, так і їх наслідки.
У своїй дисертації Л.Ф. Маценко запропонувала поділити первинні документи на: а) документи-передумови та б) документи-підстави [2, с. 80].
Вважаємо, що такий підхід є правильним відповідно до результатів дослідження автора. Проте,
виходячи з поділу господарської ситуації на ФГЖ
та НФГЖ, первинні документи слід поділити на ті,
в яких реєструються ФГЖ, і ті, в яких реєструються
НФГЖ. При здійсненні такого поділу слід враховувати існування двох варіантів подій у бухгалтерському обліку: 1) момент ФГЖ та НФГЖ співпадають; 2) момент ФГЖ та НФГЖ не співпадають
(рис. 2), в результаті чого може складатися один
первинний документ, а може – два і більше первинних документи. ФГЖ згідно з другим варіантом
матимуть назву “ФГЖ з невизначеними наслідками”. Не менш важливою проблемою також є визначення моменту введення даних із первинного
документа в СБО. Сьогодні існують підприємства,
які мають повністю комп’ютеризований облік, починаючи від виробничих ланок (цехів тощо) і закінчуючи процесом управління (наприклад, Новокраматорський машинобудівний завод). Однак повна комп’ютеризація діяльності підприємства потребує витрачання значних фінансових ресурсів. Тому
на більшості підприємств (в організаціях, установах) бухгалтерський облік комп’ютеризований

Аналіз основних літературних джерел. Питання документування ФГЖ, ефективності даного
процесу, а також проблеми існування недоліків в
організації документообігу на підприємствах висвітлені в працях таких науковців як Т. А. Бутинець,
О. М. Брадул, С. О. Левицька, С. Ф. Легенчук,
Л. Ф. Маценко, М. С. Пушкар, І. Б. Садовська, Я.
В. Соколов та ін. Питання організації бухгалтерського обліку, в тому числі і документування, розкриті
в працях В. В. Євдокимова, С. В. Івахненкова,
А. К. Марченко, К. Н. Нарібаєва та ін.
Вказане вище актуалізує дослідження щодо
визначення шляхів виявлення та запобігання нераціональних дій у процесі організації та здійснення
документування за допомогою визначення критеріїв ефективності документування ФГЖ.
ФГЖ із визначеними та невизначеними наслідками. Перш ніж розглянути можливі елементи
неефективної організації документообігу на підприємстві слід детально проаналізувати процес документування ФГЖ до його відображення в СБО.
На сьогодні виділяють різні види ФГЖ, серед
яких слід зосередити увагу на ФГЖ із визначеними
та невизначеними наслідками (за Л. Ф. Маценко [2]).
Відповідно, різні ФГЖ повинні по-різному
ПРИЧИНА
ФГЖ

Необхідність певної дії або події в
господарському житті підприємства, яка в
майбутньому відобразиться в СБО

ФГЖ

Певна дія або подія в господарському
житті підприємства, яка вимагає
документування та відображення в СБО

НАСЛІДОК
ФГЖ (далі –
НФГЖ)

Завершений ФГЖ
(реалізація ФГЖ)
Рис. 1. Причинно-наслідковий зв’язок ФГЖ

відображатися в системі бухгалтерського обліку.
Виходячи з даного поділу, також можна виділити
господарську ситуацію, яка складається з самого
ФГЖ та його наслідку.
Маценко Л. Ф. зазначає, що “бухгалтерський
облік відображає наслідки фактів у відповідності до
принципів періодичності, нарахування та відповід-

частково, наприклад, відділ бухгалтерії, каса, а
особи, причетні до даного процесу на інших ланках
підприємства (матеріально відповідальні особи,
начальники цехів, комірники тощо), складають
первинні документи в паперовій формі. В останньому випадку актуальним стає питання своєчасності введення даних первинних документів у СБО.
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З рис. 3 видно, що можлива ситуація, коли
момент заповнення первинного документа і момент
введення його в систему бухгалтерського обліку
(СБО) співпадають (S1), проте реалізований ФГЖ
із його наслідком за відсутності якісно організованого бухгалтерського обліку може вводитися через
певний проміжок часу (S2) з будь-яких причин
(халатність працівників, відповідальних за передачу первинних документів до відділу бухгалтерії,

ня у режимі реального масштабу часу шляхом виділення трьох осей – вісь моментів документування
ФГЖ (x), вісь моментів документування НФГЖ (y)
та вісь моментів введення даних про ФГЖ та
ФНГЖ із первинних документів у СБО (z) (рис. 4).
Ідеальним поєднанням є збіг моменту документування ФГЖ, який збігається з моментом документування наслідку ФГЖ та моментом введення даних у СБО.
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ФГЖ з
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Часова протяжність ФГЖ з
невизначеним наслідком
Умовні
позначення:
– момент здійснення ФГЖ та НФГЖ

Рис. 2. Порівняння ФГЖ із визначеними та невизначеними наслідками

незабезпечені умови для оперативного введення
даних про ФГЖ в СБО).
Ситуація S1 на практиці має назву режиму
реального масштабу часу. Дане явище характерне
для повністю автоматизованих систем, де момент
реалізації певної дії або події співпадає з моментом
відображення її в системі. Реалізація процесу документування в даному режимі на підприємстві є
надзвичайно позитивним моментом, адже за таких
умов власник має можливість в будь-який момент
часу отримувати різного характеру оперативну
інформацію про господарську діяльність та фінансовий стан підприємства.
Модель процесу організації документування
ФГЖ і НФГЖ. Виходячи з вищеописаних проблем
документування, побудуємо модель документуванS1

Враховуючи наявність трьох часових факторів,
що визначають якість або ж ефективність процесу
документування на підприємстві, можна зобразити
їх у вигляді осей та побудувати модель ефективності процесу документування. На думку
І. П. Алдохіна та С. О. Куліша, під моделюванням
розуміють побудову (або вибір) та вивчення такого
об’єкта природи (що називається моделлю), який
здатен замістити досліджуваний об’єкт та вивчення
якого дає нову інформацію про об’єкт [1, с. 106]. У
ході дослідження документування модель, яка
включає три часові осі із заданими параметрами,
дає якісно нову інформацію про процес документування, а саме: інформацію про його ефективність.
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Умовні
позначення:
– момент здійснення ФГЖ;
– момент введення даних про ФГЖ в СБО.

Рис. 3. Порівняння моменту відображення в бухгалтерському обліку ФГЖ із визначеними та
невизначеними наслідками
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Модель – це штучний або природний об’єкт,
який являє собою речовий агрегат або знакову
систему [1, с. 105]. В даному випадку часові осі, які
являють собою трьохмірну площину, можна вважати знаковою системою, а математично систему
можна представити як точку у просторі, і показники, або ж параметри, які її характеризують, можна визначити як координати цієї точки. Якщо
обмежитися трьома показниками, в даному досліджені три моменти (документування ФГЖ, документування НФГЖ, введення даних із первинного
документа в СБО), то система буде представлена у
вигляді точки N (xN, yN, zN) у тривимірному просторі (рис. 4). Вона повністю буде визначатися
трьома взаємопов’язаними числами xN, yN та zN –
координатами точки, в якості яких виступають показники моментів документування ФГЖ, НФГЖ,
введення даних із первинного документа в СБО.

ді не використовуються, а також за умов ефективної організації документування, яка забезпечує
можливість реалізації моделі А. Тобто в трьохмірній площині куб є моделлю, що свідчить про
ефективно організований документообіг.
У ситуації Б відхилення відбувається по осі
моментів документування НФГЖ. Така ситуація
виникає за умови, якщо, наприклад, на підприємстві створено резерв сумнівних боргів (це –
ФГЖ), проте НФГЖ ще невідомий, може бути
здійснений через певний період часу, а може і не
відбутися взагалі.
У ситуації В відхилення відбувається по осі
моментів відображення даних первинних документів у системі бухгалтерського обліку. Як уже
зазначалося вище, причиною несвоєчасного відображення в СБО даних про ФГЖ та НФГЖ можуть
бути неуважність та несистемність роботи праців-

x
yN

zN

xN

y

z
Рис. 4. Модель документування ФГЖ у трьохмірній площині
Припустимо, що господарська операція відбувається 14 вересня. Відповідно за вищезазначеної
“ідеальної”, коли на трьох осях збігаються моменти
документування ФГЖ, НФГЖ та введення даних
про ФГЖ та НФГЖ в СБО, ситуації в площині
отримаємо куб (рис. 5, модель А).
Наступну ситуацію (рис. 5, модель Б), коли ФГЖ
відбувся 14 вересня, було задокументовано також 14
вересня, проте наслідок даного ФГЖ задокументували 27 вересня, в СБО даний НФГЖ також відобразили 27 вересня.
У третій ситуації (рис. 5, модель В) ФГЖ та
НФГЖ відбулися 14 вересня, відповідно того ж дня
складався первинний документ, проте дані з нього
вводилися в СБО 27 вересня.
У четвертій ситуації (рис. 5, модель Г) ФГЖ
відбувся 14 вересня, НФГЖ – 16 вересня, а дані з
первинного документа вводилися в СБО 27 вересня.
Побудована модель (рис. 5) дозволяє визначити
ефективність та рівень якості організації документування на підприємстві.
Ситуацію А на рис. 5 вважаємо моделлю
ідеальної організації документообігу на підприємстві, яка характеризується тим, що моменти документування ФГЖ, НФГЖ та введення їх в СБО
співпадають. Це означає, що документування здійснюється в режимі реального масштабу часу і власник у будь-який момент може отримати актуальну
інформацію про господарську діяльність підприємства. Існування такої ситуації можливе лише за
умов повної комп’ютеризації обліку на підприємстві, тобто, коли документи в паперовому вигля-

ників на місцях, відсутність належним чином організованого документообігу на підприємстві (наприклад, відсутні маршрути документів, графік
документообігу тощо).
Ситуація Г на рис. 5 показує результати відхилення по одній із осей, коли момент реалізації та
документування НФГЖ відрізняється від моменту
здійснення та документування ФГЖ (це стосується
операцій із невизначеним наслідком). Іншою причиною, коли виникають такі відхилення (рис. 5), є неналежна організація бухгалтерського обліку у частині
своєчасного введення даних із первинних документів
в систему бухгалтерського обліку. В результаті, в
побудованій трьохмірній площині куб не утворюється, що вказує на недоліки в організації документування на підприємстві.
За допомогою представлених моделей можна
визначити ефективність організації документування на певному підприємстві. Це робиться шляхом
здійснення певних математичних розрахунків. Але
спершу більш детально розглянемо розроблену
модель із відхиленнями по двом осям (x – вісь моментів документування ФГЖ та y – вісь моментів
документування НФГЖ).
Згідно з наведеним рисунком, x0 – дата, коли
відбувся і задокументований ФГЖ. Точками x0, y0 та
z0 позначена “ідеальна” модель організації документування на підприємстві. Точки y1 та z1
позначають відхилення, відповідно, α для осі y; β –
для осі z. Слід також зазначити, що показники y1 та
z1 не можуть бути меншими за x0. Відповідно до
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заданих параметрів побудовану модель можна
виразити через систему рівнянь (формули 1 і 2).

xo    y 0   y1  y 0 

n

 ( y1  x 0 )  ( z 1  x 0 ) 

2

i 1
(4)
a
n
Підставивши відповідні фактичні дані певного
підприємства, можна визначити показник ефективності організації документування на підприємстві.
Слід також визначити межі даного показника. Так,
ідеальним варіантом є той, коли відхилення α і β =0,
тоді середнє лінійне відхилення для часу документування одного ФГЖ дорівнюватиме нулю. Якщо ж
відхилення хоча б по одній з осей (y або z) буде 1
день, тобто показник відхилення по одному ФГЖ
дорівнюватиме 0,5, це означає, що процес документування організований на достатньому рівні, проте
можливе його покращення; будь-яке інше збільшення
даного показника означатиме неефективну організацію процесу документування на підприємстві та
необхідність його покращення.

 

(1)

x 0    z 0   z1  z 0 
  y1  x0
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  z1  x 0

Виходячи з наведених формул, можна знайти
середнє лінійне відхилення (в днях) (формула 3).

a1 

( y  x 0 )  ( z1  x 0 )
 
 1
2
2

(3)

Формула 3 показує середнє лінійне відхилення
для первинного ряду, тобто для документування та
введення в СБО одного ФГЖ. Для визначення
загального показника ефективності організації документування за певний проміжок часу слід застосувати формулу 4.
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Рис. 5. Модель документування ФГЖ і НФГЖ та відображення їх у СБО

5. Висновки. У результаті проведеного дослідження обґрунтовано виділення ФГЖ і НФГЖ в господарській ситуації та встановлено можливість їх
розбіжності у часі на основі існуючих сьогодні досліджень щодо ФГЖ з невизначеними наслідками.
Виявлено проблему несвоєчасного відображення в
СБО даних, що містяться в первинних документах.
З метою вирішення вивчених проблемних питань побудовано модель документування ФГЖ і
НФГЖ та відображення їх у СБО, яка дозволяє
встановити ефективність організації документообігу на підприємстві. Дана модель будується по кожній господарській операції та аналізується за часо-

вим критерієм. При отриманні, в більшості випадків, кубів у трьохмірній площині, можна зробити
висновок про те, що документообіг на підприємстві
організований правильно; в протилежному випадку
існують недоліки в організації процесу документування на підприємстві, що потребують вирішення.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Алдохин И. П. Экономическая кибернетика /
И. П. Алдохин, С. О. Кулиш. – Х. : Вища школа,
Изд-во Харьк. ун-та, 1983. – 224 с.

196

x
x0

α
y0

y
y1

z0

z

β
Рис. 6. Тривимірна модель документування ФГЖ і НФГЖ
та відображення їх у СБО

2. Бухгалтерський облік та контроль фактів
господарського життя з невизначеними наслідками:
дис. докт. екон. наук за спец. 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). / Л. Ф. Маценко – Житомир,
2012. – 217 с.
3. Варфоломеев В. И. Алгоритмическое моделирование элементов экономических систем : практикум / В. И. Варфоломеев. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 208 с.
4. Верченко П. І. Багатокритеріальність і динаміка
економічного ризику (моделі та методи) : монографія /
П. І. Верченко. – К. : КНЕУ, 2006. – 174 с.

5. Вітлінський В. В. Нейронечітке моделювання в інтелектуальних системах прийняття
рішень / В. В. Вітлінський, А. В. Матвійчик // Моделювання та інформаційні системи в економіці :
зб. наук. праць. – Вип. 78 / [відп. ред. В. К. Галіцин]. – К. : КНЕУ, 2008. – С. 19–25. – (Серія економічна.)
6. Моделювання економічної динаміки : навч.
посібник / [Г. В. Лаврінський, О. С. Пшенишнюк,
С. В. Устинко, О. Д. Шарапов.] – К. : Атика, 2006. –
276 с.
7. Пушкар М. С. Створення інтелектуальної
системи обліку : монографія / М. С. Пушкар. –
Тернопіль : Карт-бланк, 2007. – 152 с.

УДК 330.161
Яремко І. І.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: СУТНІСТЬ
ПОНЯТІЙНОГО БАЗИСУ
У статті розглянуто сутність категорії “економічна безпека”, її понятійний базис та складові, що
її формують. Узагальнюється вплив чинників і загроз на економічну безпеку соціально-економічних
систем.
Ключові слова: економічна безпека, фінансово-економічні процеси, фактори, загрози, інтереси.

Yaremko I.
ECONOMIC SECURITY SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS: THE ESSENCE OF
THE CONCEPTUAL BASIS
The article deals with the essence of the category of "economic security", its conceptual basis and the
components that it formed. Summarized impact factors and threats to the economic security of socio-economic
systems.
Keywords: economic security, financial and economic processes, factors, threats interests
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Вступ. Стагнаційні й рецесійні процеси у вітчизняному й глобальному економічному середовищі, прогнозована чергова світова фінансово-економічна криза набувають особливо гострої форми та
зовнішнього впливу на окремі економічні суб’єкти.
Зростання спекулятивного характеру у різноманітних фінансово-економічних процесах на світових
ринках капіталу та інвестицій, легалізація сумнівних за походженням капіталопотоків перманентно
посилюють глибину економічної кризи, знижуючи
економічну безпеку окремих суб’єктів ринкової
економіки й руйнуючи їхній фінансово-економічний потенціал.
При цьому “система глобальної економічної
безпеки характеризується всеосяжністю та масштабністю впливів і діє на всі економічні системи
незалежно від рівня їх ієрархії” [1, с.15-16]. Дедалі
небезпечнішими стають стійкі трансферти активів
із балансів реального сектора економіки (формування прибутку за рахунок ремісії основного капіталу) у баланси сектора торговельно-посередницьких послуг. Для вітчизняних суб’єктів господарювання до наведених основних факторів долучаються умови трансформаційних процесів в економіці України, низька купівельна спроможність
внутрішніх покупців, невисока конкурентоспроможність їхньої продукції на зовнішніх ринках,
гранично низька інвестиційна привабливість і надмірно висока вартість запозичених джерел.
Формування безпеки на рівні макро- і мікроекономічних систем, адекватної сучасному національному та світовому соціально-економічному середовищу і виробленим принципам у координатах
глобальної регуляції фінансово-економічних процесів, виходить на перший план за актуальністю в
економічних дослідженнях. У сучасних тематикних
і загальноекономічних дослідженнях, аналітикних
оглядах щодо забезпечення фінансово-економічної
стійкості та ефективності функціонування відомих
соціально значимих компаній дедалі більше аргументується, що “економічна безпека є ключовим
елементом сучасної системи управління підприємством, яка реалізується через комплекс видових
процесів” [2, с. 6].

досліджень” [4, с. 110]. У спорідненому дисертаційному дослідженні О. Л. Рєзніков вказує, що “в
економічній літературі при розгляді сутності та
місця економічної безпеки в системі управління немає одностайних суджень” [5, с. 5], а Т.М. Кротенко також робить подібний висновок, відуначаючи “відсутність єдиного тлумачення сутності економічної безпеки підприємства, визначення її місця
у системі управління підприємством” [6, с. 158].
Загальновизнаним у переважній більшості останніх досліджень і публікацій є те, що існуючі
теоретико-методологічні основи формування системи економічної безпеки не забезпечують реалізації
їх механізмів і засобів на прикладному рівні. Відзначається їх невисока дієвість при застосуванні
для практичного подолання загроз і ризиків сучасних соціально-економічних систем. Відсутність чіткого науково обґрунтованого понятійного базису
щодо економічної безпеки окремого суб’єкта, безперечно, впливає на дієвість його прикладного
застосування, а тому О.Б. Баворовська аргументовано доводить, що “реалізація і впровадження
системи безпеки підприємства вимагає формалізмції цього процесу засобами моделювання економічних процесів” [7, с. 8].
Невирішена частина загальної проблеми.
Незважаючи на очевидну актуалізацію й об’єктивізацію науково-дослідницьких пошуків у напрямі
створення адаптивного концептуального базису,
обґрунтованих теоретичних положень і методологічних підходів для формування ефективної системи економічної безпеки сучасного підприємства як
відкритої соціально-економічної системи, низка
науково-прикладних проблем у цій предметній
сфері економіки залишаються нерозв’язаними. Системної наукової теорії, яка б давала чітке уявлення
про економічну безпеку сучасних соціально-економічних систем, не вироблено [8, с. 104]. У зв’язку зі
зміною умов зовнішнього середовища, які продукують
нові фактори впливу на економічні системи, поняття
“економічна безпека”, як і її функціональна роль у загальній системі управління, потребують переосмислення.
До таких, передусім, слід віднести структуру і
зміст економічної безпеки підприємств різних сфер
економіки і видів діяльності, фінансово-економічний інструментарій та його методи в оцінюванні й
аналізуванні рівня економічної безпеки, засадні
принципи формування системи економічної безпеки на галузевих підприємствах, практику організації й обґрунтованість конкретизованої функціональної ролі механізмів цієї системи.
Дослідження даних питань дасть можливість
зіставити наявні визначення та термінологічну
інтерпретацію поняття “економічна безпека”, аналіз передумов і концептуальний базис для формулювання синтезуючого, комплексного змісту цього
поняття, координати і параметри впливу фінансовоекономічних процесів на субстанцію цієї категорії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проведені дослідження засвідчують, що у цій предметній сфері економічних знань поняття “економічної безпеки соціально-економічних систем”
позиціюється у різновекторних координатах.
За результатами дисертаційного дослідження
Ю. С. Герасимчук робить висновок, що “чіткого
визначення сутності поняття “економічна безпека
підприємства” до сьогодні немає, а те, що закладається в основі тлумачень більшості досліджень,
апелює або до занадто вузького тлумачення безпеки підприємства, або до занадто всеохоплюючого,
що призводить до підміни понять” [3, с. 16].
К. В. Карпова відзначає, що “досліджуючи тему
економічної безпеки, автори обмежують категорію
або звужують до окремих методів забезпечення
безпеки, а тому майже кожне тлумачення цього
терміну сформульоване у контексті завдань їхніх

Соціально-економічні системи та їх економічна безпека. Поняття “економічна безпека” соціально-економічних систем має об’ємне значення
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та широкий діапазон факторів. Субстанція цього
категорійного поняття синтезує у собі два аспекти –
економіка та безпека, що відображається на різних
термінологічних інтерпретаціях. Загалом їхня сутність формується в координатах поняття, викладеному в Законі України “Про основи національної
безпеки України”. При цьому “для суб’єктів господарської діяльності домінуючим видом виступає
економічна безпека, навколо якої формуються інші
види безпеки (інформаційна, технічна тощо)” [1].
Адекватність змістового наповнення категорійного поняття “економічна безпека” сучасних соціально-економічних систем і проблематика вдосконалення концептуальних засад загального інструментарію управління економічною безпекою економічних суб’єктів привертають увагу дослідників до
цієї сфери науково-прикладних знань. У тематикних розробках наводяться різнопланові альтернативно-авторські підходи до тлумачення цього категорійного поняття, способів застосування окремих
елементів інструментарію його дослідження. У багатьох випадках вони недостатньо узгоджуються
між собою, що “спричинено відносною молодістю
таких досліджень, їх мультидисциплінарним характером, широкою палітрою теоретичних і прикладних аспектів та проблем, які належать до сфери
безпечного функціонування економіки, різними
сферами і контекстами застосування цього інструментарію” [9, с. 34].
За певними підходами категорійне поняття
“економічна безпека” пов’язується зі здатністю
економічної системи функціонувати, не переходячи
у небезпечні стани, які загрожують збитками великого масштабу. Економічну безпеку також класифікують через стан корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей, здатних запобігати
внутрішнім і зовнішнім негативним впливам й
забезпечувати стабільне функціонування, динамічний науково-технічний та соціальний розвиток
економічної одиниці. У деяких працях економічну
безпеку розглядають через захищеність економічної
системи від негативного впливу зовнішнього середовища та її здатність своєчасно усунути різноманітні
загрози або пристосуватися до існуючих умов.
Незважаючи на різноформатні характеристики
самого поняття “економічної безпеки” та функціональну спрямованість її інструментарію у загальній
системі управління, можна дотримуватися погляду,
що ці функції полягають, передусім, у систематизації, узагальненні й опису багатоаспектності чинників і загроз внутрішнього та зовнішнього походження у єдину систему і формування механізму для
їх протидії та локалізації. Економічну безпеку
сучасних економічних систем, очевидно, найоб’єктивніше розглядати через сукупність умов і чинників, які забезпечують стабільність функціонування і стійкість економічної системи, її здатність
до оновлення та розвитку інноваційно-технологічного потенціалу в несприятливих умовах внутрішніх і зовнішніх процесів. При цьому “підходи до
визначення поняття “економічна безпека” не обмежуються розробкою лише теорії дій” [10, с. 192].

У цьому контексті ефективну систему економічної безпеки доцільно розглядати через комплекс
взаємопов’язаних економіко-організаційних заходів,
спрямованих на мінімізацію зовнішніх і внутрішніх
загроз й небезпек втрати потенціалу наявних економічних ресурсів і редукції капіталу чи його продуктивної сили. В узагальненому форматі організація і
впровадження “економічної безпеки підприємства передбачає підготовку та реалізацію комплексу заходів,
спрямованих на розробку цілеспрямованої управлінської системи, яка дає можливість функціонувати
підприємству та забезпечити максимально ефективне
використання власних ресурсів і потенціалу ” [2, с. 6].
У більшості тематичних досліджень акценти
розставляються на формування базових засад забезпечення економічної безпеки економічних систем
різного ієрархічного рівня, розкритті контексту
фінансово-економічних інтересів і ризиків, ідентифікації загроз економічної безпеки, розробленні
окремих елементів управління економічною безпекою для збереження фінансово-економічного і
ресурсного потенціалу. Безперечно, “відсутність
ефективної системи економічного захисту підприємств дестабілізує їх інтенсивний розвиток, руйнує
ресурсний потенціал, знижує соціально-економічну
ефективність і результативність основної діяльності” [11, с. 1].
Ефективне впровадження системи економічної
безпеки на підприємстві неможливе без створення
відповідного організаційно-методологічного механізму. Цей механізм, крім суто вироблених процедур та економічного інструментарію, повинен
спиратися на інституційні перетворення у межах
загальнодержавної стратегії національної безпеки.
Економічна безпека загалом споріднюється із
виявленням і локалізацією будь-яких загроз і небезпек. Для мікрорівневих економічних систем ці
загрози і співвимірні інтереси стосуються негативних наслідків (результатів) фінансово-економічних
процесів, що призводять до фінансово-матеріальних або інших втрат (редукція ринкової вартості
капіталу). З огляду на збереження ринкової капіталізації і потенціалу суб’єкта ринкової економіки у
складі факторних ознак економічної безпеки недостатньо досліджується й враховується зміна продуктивної сили нематеріального економічного
ресурсу (потенціалу). В окремих дослідженнях відзначається, що “вплив репутації підприємства, як
уособлення комплексу нематеріальних чинників, на
його економічну безпеку дотепер залишається недостатньо вивченим” [12, с.1].
У деяких дослідженнях обґрунтовується, що
терміни “захищеність” і “безпека” можна вважати
синонімами, розкриваючи при цьому, що “економічна захищеність – це економічна категорія, що
характеризує відсутність загрози впливу дестабілізуючих чинників внутрішнього і зовнішнього
середовища на діяльність економічної системи”
[13, с. 272]. З наведеного визначення достатньо
добре видно статичний характер терміну (відсутність небезпеки на певний часовий період), а економічну безпеку сучасних соціально-економічних
систем обов’язково слід розглядати процесно, з ура199

хуванням тенденції факторів загроз, перманенттної
зміни індикаторів щодо їхнього впливу на зміну
рівня економічної безпеки.
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Висновки. Дослідження дають підстави стверджувати, що загальною ознакою термінологічних
інтерпретацій поняття “економічна безпека” є його
статичне позиціювання (стан чи його характеристика). Але динамічні зміни розмежовані нечостатньо, що не акцентує уваги на постійному безперервному характері організаційно-економічних заходів забезпечення економічної безпеки. Економічна безпека сучасних економічних систем є концепцією, яка інтегрує різнопланові інструменти аналізу
об’єктивних умов функціонування та розвитку соціально-економічних явищ, процесів, об’єктів і
суб’єктів.
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Лозинський В. Т., Міщук І. П.
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ СИСТЕМ ДИСТРИБУЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ ПРОДАЖУ
ТОВАРІВ
Розглядаються завдання та умови впровадження активних методів продажу товарів у системах
дистрибуції. Визначено зміст та цілі регламентації комерційної взаємодії учасників системи дистрибуції
як інструменту забезпечення використання активних методів продажу товарів у торговельних підприємствах. Сформульовано рекомендації щодо змісту і порядку розробки комплексу документів, необхідних для регламентації комерційної взаємодії учасників системи дистрибуції
Ключові слова: збут, система дистрибуції, активні методи продажу, комерційна взаємодія, регламентація, стандарт

200

Lozynskuj V., Mishchuk I.
REGULATION OF DISTRIBUTION SYSTEMS PARTICIPANTS COMMERCIAL
COOPERATION AS INSTRUMENT OF PRODUCT SALE ACTIVE METHODS
INTRODUCTION
Task and terms of product sale active methods introduction in the distribution systems are examined. Content
and tasks of distribution system participants commercial cooperation regulations as the instrument of active
product sale methods usage providing in trade enterprises are determined. Recommendations about content and
order of creating such documents complex, which is necessary for distribution system participants commercial
cooperation regulation, are formulated.
Keywords: sale, distribution system, active methods of sale, commercial cooperation, regulation, standard
Вступ. Перехід вітчизняної економіки на ринкові засади господарювання супроводжувався загостренням питань забезпечення українськими товаровиробниками належного рівня ефективності
систем збуту їх продукції та застосування у збутовій діяльності принципів та інструментарію маркетингу та логістики. Особливої актуальності в
даному контексті набули питання розробки та впровадження в каналах збуту комплексу мерчендайзингу в поєднанні з відновленням у торговельних
підприємствах – учасниках відповідних товаропровідних систем т.зв. активних (за іншою термінологією – прогресивних) методів продажу товарів.

приємством-організатором системи дистрибуції
рівня та ефективності їх застосування за умов
об’єднання в системі дистрибуції багатьох незалежних суб’єктів господарювання.
Постановка завдання. Метою статті є визначення суті, змісту та цілей регламентації комерційної взаємодії учасників системи дистрибуції як
інструменту забезпечення впровадження активних
методів продажу товарів у торговельних підприємствах, які залучаються до створення систем
дистрибуції продукції вітчизняних товаровиробників, а також формулювання рекомендацій щодо
змісту і порядку розробки комплексу документів,
які б забезпечували зазначену взаємодію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Зміст та шляхи удосконалення збутової діяльності,
проблеми вибору каналів збуту продукції, формування стратегії та аудиту збутової діяльності товаровиробників були предметом дослідження в працях Д. Ланкастера [1], Ж.-К. Тарондо [2], Л. Балабанової, А. Балабаниць [3], Є. Крикавського [4] та ін..;
питання організації процесів дистрибуції як більш
складної форми організації збутової діяльності
відображені, зокрема, у працях Є. Голубіна [5] та
М. Дорощука [6]. Аналіз стану та проблем розвитку
активних методів продажу товарів у підприємствах
роздрібної торгівлі здійснювали В. Апопій [7],
І. Шиндировський [8], І. Юркова [9] та ін., в той
час, як у працях В. Вертоградова [10], М. Завадського [11] та К. Бакшта [12] оптові продажі на основі
активних методів продажів та застосування елементів мерчендайзингу в поле зору дослідників
практично не потрапили. Натомість І. Мельник та
Ю. Хом’як [13], Ю. Іванов та Ю. Ситник [14] вивчали питання використання інструментарію мерчендайзингу як складової комерційної діяльності
підприємств роздрібної торгівлі, а не як одного з
найбільш важливих складових елементів загальної
системи дистрибуції продукції товаровиробників. В
підсумку, лише у праці Т. Максимової та О. Філімонової [15] активні методи продажу товарів розглядаються в комплексі збутової діяльності товаровиробника - на прикладі методу персональних
продажів (при тому, що основна увага зосереджена
не стільки на методах продажів, скільки на тенденціях розвитку ринку окремих товарів). Це обумовлює необхідність та актуальність дослідження
питань використання активних методів продажу
товарів у підприємствах роздрібної та оптової торгівлі, а також шляхів забезпечення визначеного під-

Виклад основного матеріалу. В сучасній економічній теорії під системою дистрибуції прийнято
розуміти складну економічну систему, яка об’єднує
в своєму складі виробника готової продукції та
різноманітних посередників, які на договірних засадах (на основі дистрибуторського договору) спільно здійснюють маркетингову, комерційну, логістичну діяльність з просування даної продукції до
кінцевого споживача і її реалізації відповідно до
стратегії суб’єкта господарювання – організатора
такої системи з дотриманням встановлених ним
умов продажу, цін продажу, стандартів обслуговування і під його контролем [16].
Визначальний вплив на характер і зміст процесів збутової діяльності у системі дистрибуції
відіграє видовий склад і структура каналу розподілу. Під каналом розподілу традиційно розуміють
сукупність суб’єктів господарювання (чи окремих
осіб), які виконують посередницькі функції щодо
фізичного переміщування товарів і перебирають на
себе або сприяють переданню права власності на
товари на шляху їх просування від виробника до
споживача [4].
Одним із основних завдань системи дистрибуції, як цілісного комплексу доведення товару від
виробника до кінцевого споживача, є створення
цінності товару для споживача за умови пропозиції
зазначеного товару в найбільш бажаній для споживача формі, з бажаним рівнем якості, в найбільш
комфортних умовах придбання. Такі умови, як
відомо з теорії та практики торгівлі, забезпечуються шляхом застосування таких методів роздрібного
продажу товарів у торговельних об’єктах, як самообслуговування, продаж з відкритим викладанням,
продаж з вільним доступом покупців до товарів,
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Встановлення основних принципів комерційної взаємодії в системі дистрибуції

Договірна робота із суб’єктами майбутньої системи дистрибуції

Формування Програми чи Стандарту комерційної взаємодії

Впровадження правил роботи елементів системи

Контроль за виконанням норм і правил комерційної взаємодії учасниками системи дистрибуції

Рис.1. Стадії процесу регламентації комерційної взаємодії учасників системи дистрибуції

продаж за зразками тощо. Проте, як свідчать дані
Держкомстатистики, в Україні з-поміж 48 тис. магазинів, які належать юридичним особам, лише
6161 од. (12,8%) магазинів застосовують метод самообслуговування, натомість інші потенційні учасники систем дистрибуції товарів споживчого призначення віддають перевагу рутинним, застарілим
торговельним технологіям.
В цих умовах перед організаторами систем
дистрибуції різних товарів гостро постає проблема
пошуку шляхів та інструментів зацікавлення (а,
можливо – і певного примусу) до застосування тих
способів і прийомів продажу товарів споживачам,
які дозволяють забезпечити їх реалізацію з дотриманнями встановлених організатором системи
дистрибуції умов і стандартів обслуговування. –
Відповідно, специфіка формування та організації
системи дистрибуції в поєднанні із керованими та
некерованими змінними обумовлюють необхідність
встановлення певних правил, за якими мають діяти
учасники системи дистрибуції, тобто – у регламентації їх комерційної взаємодії.
Під регламентацією комерційної взаємодії
учасників систем дистрибуції слід розуміти певний
процес встановлення правил для підвищення ефективності комерційної діяльності як окремих каналів
розподілу, так і забезпечення синергічного ефекту
системи в цілому. Механізм, який забезпечує цей
процес, базується на праві виробника, що організовує систему дистрибуції, встановлювати правила,
за якими повинні діяти всі інші учасники руху товарів у системі. Даний механізм включає, насамперед, такі елементи: - суб’єкти взаємодії; - управлінські функції виробника-організатора системи
дистрибуції; - правила взаємодії учасників тощо.
Як показує аналіз вітчизняної практики, процес
регламентації комерційної взаємодії суб’єктів
системи дистрибуції починається після отримання
інформації виробником про можливі канали реалізації продукції. Разом із формуванням системи
дистрибуції забезпечується її функціонування шляхом встановлення правил комерційної взаємодії
учасників. Принципова схема процесу регламентації комерційної взаємодії суб’єктів системи дистрибуції відображена на рис. 1.

Регламентація комерційної взаємодії суб’єктів
системи дистрибуції дозволить вирішити ряд
проблем як на стадії формування системи, так і на
стадії її функціонування (табл. 1).
Формування правил комерційної взаємодії повинне виходити з системи цілей, які будуть направлені на мінімізацію витрат членів системи
(транспортних, збутових і т.д.), прозорість у просуванні товарів (єдина політика товаропросування);
єдність прийняття рішень про застосування методів
стимулювання збуту, виходячи з цілей всієї системи, а не кожного учасника зокрема. Основними
принципами регламентації комерційної взаємодії
учасників системи дистрибуції, на наш погляд,
мають бути: окреслення стратегічних цілей учасниками ланцюга поставок; створення єдиної інтегрованої інформаційної системи; контроль за виконанням вимог, закладений в умовах дистрибуційного
договору; побудова єдиної товарної і маркетингової
політики ланцюга розподілу; коригування розрахункових нормативів з урахуванням вимог ринку;
рівність та недопущення проявів дискримінації
одними учасниками інших; взаємоузгодженість та
удосконалення транспортної складової всієї системи; спрощення та автоматизація процесів товароруху; прозорість функціонування системи. Побудова системи дистрибуції на таких принципах
дозволить сформувати сукупну споживчу вартість
товару і забезпечити доведення її до споживача.
Регламентація комерційної взаємодії передбачає стандартизацію як частину регламентації процесів (але не всіх), які відбуваються як в системі в
цілому, так і між учасниками системи зокрема.
Ринково-орієнтована економіка висуває вимогу
щодо необхідності самостійного прийняття рішеньня суб’єктами господарювання, виходячи із принципів прибутковості та раціоналізації використання
ресурсів. Виходячи з попереднього твердження,
комерційну взаємодію між даними суб’єктами слід
регламентувати тільки щодо тих процесів, які стосуються торгових марок, для просування яких створена система дистрибуції. Основним інструментом
такої регламентації має бути Стандарт комерційної
взаємодії суб’єктів системи дистрибуції.
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Таблиця 1
Проблеми системи дистрибуції та вирішення їх за допомогою регламентації комерційної взаємодії
Проблема

Вирішення за допомогою регламентації
Створення єдиної інформаційної системи, яка дозволить
Неспроможність виробника відстежити весь шлях
вчасно та в повному обсязі отримувати інформацію про
руху його товару
кількісні та якісні характеристики товаропросування
Наявність домовленостей щодо маркетингових
Встановлення єдиних правил просування товарів та доступ до
досліджень окремими каналами дистрибуції
результатів маркетингових досліджень всіх учасників
Перехід на алгоритмову взаємодію та визначення конкретних
Проведення заходів стимулювання збуту,
методів активізації продажу, що можуть застосовуватись
виходячи з інтересів кожного окремого каналу
учасниками системи
Неефективна організація товаропостачання
Формування логістичної системи
Домінування одного учасника над іншими або
Створення системи методів взаємовпливу між учасниками
всією системою дистрибуції
системи дистрибуції
Дублювання функцій учасниками товароЧіткий розподіл функцій кожного учасника щодо просування
просування
окремих товарів
 стратегія розвитку системи узгоджена та забезпечена СтанВідсутність чіткого розуміння стратегії розвитку дартом комерційної взаємодії
системи дистрибуції окремими каналами
 домовленість про проведення спільних семінарів та зустрічей для всіх учасників системи

Стандарт комерційної взаємодії суб’єктів системи дистрибуції (надалі – Стандарт КВССД) –
документ, який має відображати основні складові
дистрибуційного процесу та бути інструкцією до
дії учасників товароруху. В Стандарті КВССД має
передбачатися регламентація основних складових
взаємодії учасників системи дистрибуції; алгоритми дій та рішень, які сторони повинні приймати
при настанні тих чи інших обставин (вплив законодавчих норм, обмеження ресурсів, підняття ціни
виробником, зміни стратегії чи тактики просування
виробника); напрями розвитку системи дистрибуції
та визначення шляхів його забезпечення; порядок
внесення змін до Стандарту тощо. Розробка Стандарту роботи всіх каналів дистрибуції має бути
пріоритетним напрямком для вирішення першочергових та стратегічних завдань та проблем системи дистрибуції.
Загальна структура Стандарту КВССД, яку пропонують автори, зображена на рис. 2. Маркетингова складова даного Стандарту має включати такі
елементи, як: організація та контроль за просуванням нових товарів; організація та контроль стимулювання збуту (дії стосовно товару і дії щодо
працівників, які забезпечують збут товару); органі-

зація проведення маркетингових досліджень попиту та його змінних; статистична оцінка результатів
досліджень і формування рішень щодо подальших
дій системи тощо.
Комерційна складова Стандарту має охоплювати: формування єдиних принципів ціноутворення; встановлення норм та нормативів запасів;
формування принципів договірної політики учасників системи в межах самої системи; уніфікація
єдиних підходів до застосування мерчендайзингу, а
також підходів до створення Стандартів мерчендайзингу та Стандартів обслуговування покупців;
встановлення єдиної системи показників діяльності
каналів, які б містили структурні складові розвитку
всієї системи дистрибуції; встановлення методів
продажу (оптових і роздрібних).
До логістичної складової доцільно відносити
елементи, які забезпечуватимуть досягнення таких
цілей, як: організація ефективного товаропостачання; оптимізація витрат транспортних перевезень; забезпечення умов ефективної закупівельної
та збутової логістики і т.д.
Інформаційна складова Стандарту має зв’язувати всі
попередні елементи через єдину інтегровану інформаційну систему, в якій учасники системи дистрибуції

Маркетингова складова

Управлінська складова

Логістична складова

Стандарт

Власне комерційна складова

Інформаційна складова

Рис. 2. Загальна структура Стандарту комерційної взаємодії учасників системи
дистрибуції
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мають змогу планувати свої дії та прогнозувати їх результати. До найважливіших складових інформаційної
складової Стандарту слід віднести такі елементи, як:
організація та контроль за інформаційною системою
системи дистрибуції; доступ учасників до показників та
характеристик розвитку всієї системи дистрибуції; підвищення інформованості учасників системи про інших
учасників тощо.
До управлінської складової входить функція
управління, що охоплює всі складові системи дистрибуції, а отже, це відображено в Стандарті. Управлінська функція в даному випадку повинна містити
організацію, встановлення та контроль за виконанням правил комерційної взаємодії учасниками
системи дистрибуції.
Організація роботи системи дистрибуції має
бути забезпечена шляхом переговорів виробника з
кожним каналом дистрибуції, узгодженням ключових аспектів взаємодії всіх учасників системи
дистрибуції разом, а також підписанням між ними
відповідних договорів. Встановлення регламентації
на основі Стандарту передбачає усунення протиріч
між учасниками і запуск роботи системи дистрибуції в режимі єдиної інформаційної системи, а
також оцінку ефективності комерційної взаємодії в
нових умовах. Контроль за виконанням норм Стандарту повинен здійснюватись у формі періодичних
консультацій та звітів, усунення недоліків.
Така організація системи дистрибуції може
здаватися, на перший погляд, утиском комерційної
діяльності окремих суб’єктів системи, тому усунення цього недоліку має забезпечуватись добровільним (асоціативним) характером утворення системи дистрибуції, в якій учасники координують свої
дії, реалізовують спільні програми, спільний захист
інтересів членів системи дистрибуції, але при цьому
зберігають свою самостійність. Завдяки цьому виробники отримують гарантований збут своєї продукції, втілення маркетингової товарної політики
тощо, а учасники отримують низькі закупівельні ціни, гарантоване та вчасне постачання товару і т.д.
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Висновки. Оскільки виробник виготовляє обмежений асортимент товарів, то він може створювати
тільки обмежену кількість систем дистрибуції
свого товару, але з різними умовами регламентації
в залежності від стратегії просування кон-кретного
товару та інших причин, а оптова та роздрібна
ланка можуть бути членами багатьох систем дистрибуції, а отже і багатьох систем регламентації.
Подальші дослідження цієї проблематики, повинні
лежати в площині аналізу різних норм регламентації учасників системи дистрибуції, впливу норм
регламентації різних систем дистрибуції на діяльність та рішення оптової і роздрібної ланок, а як
наслідок – на кінцевого споживача та рівня задоволення його потреб.
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УДК 657.330
Садовська І. Б.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК
ОБ’ЄКТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Проаналізовано наукові підходи до класифікації інтелектуального капіталу з позиції економічної
теорії і як об’єкта управлінського обліку. Виокремлено структурну, функціонально-структурну та
термінологічну класифікаційні ознаки. Запропоновано здійснювати подальший розгляд структури
інтелектуального капіталу із виділенням його в складі людського, структурного та ринкового капіталів.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, людський капітал, структурний капітал

Sadovska I.
THE SCIENTIFIC GOING IS NEAR CLASSIFICATION OF INTELLECTUAL
CAPITAL AS OBJECT MANAGEMENT ACCOUNTING
The scientific going is analysed near classification of intellectual capital from position of economic theory
and as an object of administrative account. The structural is distinguished, functionally-structural and
terminological classification signs. It is suggested to carry out further consideration of intellectual capital
structure with the selection of him in composition of human, structural and market capitals.
Keywords: intellectual capital, human capital, structural capital
Вступ. Серед традиційних факторів виробництва, якими є праця, земля і капітал, найбільших
змін зазнав перший, що обумовлено становленням
та розвитком економіки знань, де особливої уваги
заслуговує їх носій – людина з притаманними їй
навичками та уміннями, і, які оформляються у
вигляді патентів, ліцензій, організаційних структур.
У розвинених країнах частка нових знань охоплює
три чверті приросту валового внутрішнього продукту. Відбувається інтенсивна інтелектуалізація
виробництва, спеціальні знання й інформація є
найважливішими факторами конкурентоспроможності і економічного розвитку суб’єктів економіки.
Це визначає значущість процесу формування й
використання інтелектуального капіталу, що передбачає накопичення знань, виробництво інтелектуальних продуктів і їх використання в різних
сферах діяльності.
З огляду на вищевикладене, інтелектуальний
капітал привертає до себе все більше уваги з
позиції вивчення його сутності, призначення і видів
з метою розробки методології для ефективного
управління людським інтелектом у формі цілеспрямованих та систематизованих знань, і людським ресурсом як носієм такого інтелекту. Для
управління, безумовно, потрібна інформаційна база. Але не звичайний банк даних, а постійно діючий
механізм отримання, опрацювання, передачі і збе-

реження у визначеній впорядкованості облікової
інформації як фінансової, так і не фінансової.
Такий механізм формування постійно діючої інформаційної системи про наявність і зміни інтелектуального капіталу можливий при налагодженій
системі управлінського обліку.
Аналіз основних літературних джерел. Інтелектуальний капітал як економічна категорія розглядається вченими-економістами у таких аспектах:
1) структурний; 2) функціонально-структурний;
3) термінологічний.
Представники структурного підходу – Л. Едвілсон [10; 27], Л. Городянська, С. М. Деньга, С. О. Білоус-Сергєєва [2], Д. С. Володін [5], Н. А. Мамонтова, Н. Мелоун – розглядали суть і різновиди
інтелектуального капіталу через розкриття його
структурних складових у їх взаємозв’язку. Структурування категорії інтелектуального капіталу дозволяє системно визначити зміни, що відбуваються у
трудовому ресурсі економічного суб'єкта. Американські менеджери при виборі довгострокових
партнерів виходять із того, що інтелектуальний
капітал фірми повинен становити не менш 40% у
загальній структурі капіталу. Частка вартості інтелектуального капіталу в передових компаніях
США, зайнятих у сфері високих технологій, перевищила 80% і має тенденцію до росту (табл. 1).
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Таблиця 1
Зміни структури сукупного капіталу в країнах Заходу і Японії [14, с.406]
Роки

1800 р. 1860 р. 1913 р. 1950 р. 1973 р. 1997/98 р.р.

Початок
21 століття

Фізичний капітал, %

78-80

77-79

67-69

52-53

43-44

31-33

20

Людський капітал, %

20-22

21-23

31-33

47-48

56-57

67-69

80

Інша група науковців, серед яких – Ю. В. Махомет [20], В. Іноземцев [11], Д. А. Горовий [7] –
визначали інтелектуальний капітал через оцінку
його призначення та специфічної ролі, яку він відіграє у процесі суспільного відтворення, тобто
функціонально-структурну спрямованість. Третя
група науковців, яка представлена такими видатними вченими як Е. Бруклінг [3; 26], В. Базилевич [1],
О. Малишко [19], С. Легенчук [16], Сент-Онж Х.
[29], Т. Стюарт [23], Д. Даффі [8], К. Макконнелл
[18], досліджувала інтелектуальний капітал через
усталене розуміння сутності категорії капіталу як
певного вкладення (цінності, ресурсу), що дозволяє
і сприяє при відповідному управлінні отриманню
доходу.

підготовка, служба профорієнтації і працевлаштування, оздоровлення; у такому розумінні людський
капітал є істотною частиною національного багатства країни, і може розглядатися як національний людський капітал. Цей рівень охоплює всю
суму людського капіталу всіх підприємств і всіх
громадян держави (за винятком повторного рахунку), аналогічно тому, як і національне багатство
включає багатство всіх громадян і всіх юридичних
осіб.
Інтелектуальний капітал як об’єкт управлінського обліку в теоретичному розумінні варто розглядати з точки зору термінологічного підходу, який
враховує можливість розширення його складових
(табл. 2).
Е. Бруклінг складовими частинами інтелектуального капіталу визначає ринкові активи, інтелектуальну власність, людські активи, інфраструктурні активи. При цьому увагу привертає підхід,
протилежний загальноприйнятій практиці економічної теорії, за яким людський капітал є складовою частиною інтелектуального. Для виокремлення
інтелектуального капіталу як об’єкта управлінського обліку такий підхід цікавий з точки зору його
оцінки, скорегованої на індекс впливу зовнішніх
чинників.
Поняття інтелектуального капіталу як “невідчутного активу” [16; 19], застосовується у світовій
практиці для позначення групи специфічних господарських засобів, які, як правило, є результатом
інтелектуальної діяльності. Продуктами інтелектуальної діяльності людини, що отримують суб’єкти господарювання, стають патенти, авторські
права, торгові марки, всі види ноу-хау (розроблені
на підприємстві бізнес-процеси й методологія
тощо), виробничі таємниці, а також репутація
фірми, сталість клієнтури, господарські зв’язки з
покупцями й постачальниками, що зафіксовані
договорами, бази даних і масиви інформації, звіти,
характер та особливості роботи персоналу, програмне забезпечення тощо. Не маючи відчутної фізичної форми й речової цінності, нематеріальні
активи, між тим, здатні надавати суб’єкту господарювання переваги на ринку та приносити значні
доходи за рахунок привілеїв, які має власник. Це
права користування природними ресурсами, земельними ділянками, захист діяльності компаній, який
забезпечує страхування, монопольні права, включаючи, ліцензії, патенти, ноу-хау та ін. Однак, у окремих
працях до поняття “невідчутні активи” включають
фінансові (дебіторська заборгованість), що не дозволяє
повністю погодитись з представниками цього підходу.

Теоретичний коментар. Інтелектуальний капітал за своєю сутттю включається в категорію
людського капіталу, і є певною власністю індивідуума у вигляді ноу-хау, патентів, ліцензій, методик, знань, інформації тощо. Базовим методологічним положенням теорії людського капіталу є
використання економічного підходу до аналізу різноманітних явищ в таких сферах людської діяльності, які раніше цілком відносилися до наук соціального, демографічного, психологічного характеру. Економічний підхід, що базується на принципах раціональної оптимальної поведінки людини,
забезпечує проведення кваліфікованого аналізу таких проблем, як економічне зростання, розподіл доходів, інвестиції в людину, економіка освіти та ін.
Поняття “людський капітал” у теоретичному
аспекті розрізняється трьома рівнями:
– на індивідуальному рівні до людського капіталу відносяться знання і навики, які людина придбала шляхом освіти, професійної підготовки, практичного досвіду (використовуючи при цьому свої
природні здібності), за допомогою яких вона може
надавати цінні виробничі послуги іншим людям. На
цьому рівні людський капітал можна порівнювати з
іншими видами особистої власності (майно, гроші,
цінні папери), які приносять доход, і він називається особистим, або приватним, людським капіталом;
– на мікроекономічному рівні людський капітал
є сукупною кваліфікацією і професійними здібностями всіх працівників підприємства, а також досягнення підприємства в сфері ефективної організації
праці і розвитку персоналу. На цьому рівні людський капітал асоціюється з виробничим і комерційним капіталом підприємства, бо прибуток забезпечується ефективним використанням всіх видів
капіталу;
– на макроекономічному рівні людський капітал включає накопичені вкладення у такі сфери
діяльності як освіта, професійна підготовка і пере206

Таблиця 2
Класифікація поглядів вчених на категорію
“інтелектуальний капітал” за визначеними ознаками
Класифікаційна
ознака

Автор
Е. Брукінг

Нематеріаль-ний
актив

О. Малишко

Невідчутний актив
С. Легенчук

Л. Джойя

Гудвіл

К.-Е. Свейбі

О.Кендюхов
Інтелектуальний
ресурс
Т. Стюарт
Д. Даффі

В. Базилевич
Знання

Д. Клейн,
Л. Прусак

Визначення інтелектуального капіталу відповідно до
класифікаційної ознаки термінологічного підходу
Інтелектуальний капітал – це термін для позначення
нематеріальних активів, без яких компанія не може існувати. Складові частини інтелектуального капіталу визначаються автором таким чином: ринкові активи, інтелектуальна власність як актив, людські активи, інфраструктурні активи [3]
Інтелектуальний капітал охоплює всі невідчутні та нефізичні активи і ресурси організації, які зазвичай не
мають оцінки в її балансовому звіті (крім об’єктів інтелектуальної власності), тобто її процесів, інноваційної
здатності, неявного знання її членів, а також мережі контактів останніх [19]
Інтелектуальний капітал – є частиною невідчутних активів і пов'язаний з нематеріальними активами щодо об’єктів прав інтелектуальної власності [16]
Це той же гудвіл, але досліджується менеджерами, а не
бухгалтерами. Маючи внутрішню структуру, інтелектуальний капітал конкретизує поняття гудвіла та пояснює причини його виникнення
Склад нематеріальних активів, який відповідає розгорнутій структурі інтелектуального капіталу, включає три
компоненти: індивідуальну компетентність, внутрішню
структуру фірми та зовнішню [22]
Це здатні створювати нову вартість інтелектуальні ресурси підприємства, представлені людськими і машинними інтелектами, а також інтелектуальними продуктами, створеними ним самостійно або залученнями із сторони як засоби створення нової вартості [13]
Це сума знань всіх працівників компанії, що забезпечує
її конкурентоспроможність [23]
Це сукупні знання, які має організація в особі своїх співробітників, а також у вигляді методологій, патентів,
архітектур і взаємозв’язків [8]
Це накопичена у процесі інтелектуальної діяльності сукупність знань, досвіду, навичок, творчості, здібностей,
взаємовідносин, що мають економічну цінність і використовуються у процесі виробництва й обміну з метою
отримання доходу [1]
Формалізований і зафіксований інтелектуальний матеріал, що використовується для виробництва більш цінного майна

Іншим (не менш важливим) є підхід до визначення інтелектуального капіталу як знань. Такої
наукової позиції додержуються В. Базилевич [1],
Д. Даффі [8], В. Іноземцев [11], Е. Брукінг [3; 27],
П. Дойль [9], Т. А. Стюарт [23], Л. Едвінссон
[10; 27] та інші.
На думку О.В. Шкурупій [25, с. 9] ідентифікація інтелектуального капіталу як знань націлена
передусім на з’ясування джерела створення інтелектуального продукту, який у подальшому, залучаючись до технологічних або комерційних процесів, стає відповідно виробничим або маркетинговим
інтелектуальним активом підприємства. У більшості запропонованих визначень інтелектуальний
капітал означає сукупність знань усіх працівників,

що забезпечують конкурентоспроможність компанії та отримання прибутку.
Треба врахувати, що частина інтелектуального
капіталу підприємства відображається на балансі
підприємства, відповідно, у визначенні класифікаційних ознак інтелектуального капіталу суто термінологічного підходу недостатньо. Структурний
підхід до аналізу сутності інтелектуального капіталу доцільно застосовувати з метою визначення
його структури.
Емпіричні результати. Вчені Б. Леонтьєв [17,
с. 100], А. Гапоненко, Т. Орлова [12, с. 6] поділяють інтелектуальний капітал, включений у систему виробничого використання підприємством на
активну й пасивну складові. Перша з них – активна,
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за новітніми термінологічними підходами до визначення, еквівалентна поняттю “людський капітал”;
до другої, пасивної складової інтелектуального капіталу, відноситься інтелектуальний продукт (об’єкт
інтелектуальної власності). Активну частину інтелектуального капіталу підприємства утворюють
знання, досвід, освіта, кваліфікація, навички персоналу тощо. Слід відмітити, що активна частина не
належить підприємству і не підлягає достовірній та
об’єктивній оцінці з позиції фінансового обліку. На
рівні управлінського обліку, де інструментарій
оцінки більш широкий та включає поряд з фінансовими і не фінансові аспекти, не тільки можлива,
але й доцільна і, в певній мірі, актуальна оцінка
активної частини інтелектуального капіталу – як
джерела для прийняття управлінських рішень стосовно вироблення стратегії сталого розвитку
підприємства.

ний термін використання і підлягають юридичному
захисту.
Переходячи від структурного аналізу сутності
інтелектуального капіталу до функціонально-структурного, необхідно зазначити, що розуміння інтелектуального капіталу змінюються в часі під впливом особливостей розбудови суспільства, відмінностей ринкових відносин, розвитку системи інститутів, специфіки законодавства тощо, тому єдине
визначення категорії «інтелектуальний капітал»
(таке, що відображає всі змістовні характеристики
предмета наукового дослідження) дати досить
складно. На думку О.В. Шкурупій [26, с. 8-9],
разом з цим у контексті функціонально-структурного аналізу є потреба виокремити насамперед два
аспекти: нематеріальні активи і знання. Однак, ми
вважаємо, що доцільніше включати знання в інтелектуальну власність.
Таблиця 3

Класифікація елементів інтелектуального капіталу
Класифікаційна ознака
За типами (Звіт Група Конрада)

Класифікаційні види
індивідуальний ІК, структурний (організаційний)
ІК
За типами (К.-Е. Свейбі [23; 28])
структура зовнішня, структура внутрішня, індивідуальна компетенція
За типами (Схема вартості “Скандії”, людський капітал, структурний капітал
Л. Едвілссон [10; 27])
За типами (Е. Брукінг [3; 26])
ринкові активи, людські активи, інфраструктурні
активи, ринкова вартість
За типами (Т. Стюарт [23])
людський капітал, структурний капітал, клієнтський капітал
За типами (А. Чухно [24])
людський капітал, технологічний капітал
За стратегічними напрямками
клієнти, внутрішня структура підприємства,
інноваційні та навчальні процеси, фінанси
За роллю у виробничо-господарському основний, персоніфікований
процесі;
за типами;
інфраструктурний, клієнтський, марочний,
формалізована інтелектуальна власність;
за належністю;
невідчужуваний і відчужуваний;
за використанням у виробничо-комер- у використанні, в розвитку, в резерві
ційній діяльності (О. Кендюхов [13])
За формою власності;
приватний, колективний, державний;
за корпоративними трансакціями;
акціонерний, пайовий;
за резедентністю;
національний, іноземний;
за формою залучення;
у формі права на об’єкти промислової власності;
у формі авторського та суміжного з ним права; в
інших формах;
за терміном знаходження у розпоряд- власний, строковий;
женні;
створений самим суб’єктом, придбаний у інших;
за формуванням;
оцінка вартості визначається прямим методом,
оцінка вартості визначається експертним меза можливістю визначення розміру вар- тодом
тості інтелектуального капіталу (О. Бутнік-Сіверський [4])

До пасивної складової інтелектуального капіталу відносять: права на технології, винаходи, промислові зразки, товарні знаки, ноу-хау, тобто те, що
зазвичай входить у коло об’єктів інтелектуальної
власності. Характерним для цієї групи інтелектуального капіталу є те, що визначені об’єкти
підлягають обліковому виміру як у фінансовому
так і в управлінському обліку, мають чітко визначе-

У сучасних дослідженнях інтелектуального
капіталу А. Л. Гапоненко, Т. М. Орлової, Л. Едвілссона
[12, с. 100; 27, с. 6] виділяють окремі підходи до
сутності як динамічних і статистичних характеристик цієї категорії.
Аспект динаміки пов’язується з людським ресурсом організації та інноваційною діяльністю;
аспект статики – з нагромадженням інтелектуальних
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активів у вигляді патентів, ліцензій, комп’ютерних
програм, авторських прав тощо.
Для кращого розуміння механізму функціонування інтелектуального капіталу доцільно охарактеризувати його структурні елементи. Для цього
необхідно проаналізувати класифікації видів інтелектуального капіталу, здійснені різними вченими,
та виділити перелік класифікаційних ознак (характеристик), елементів інтелектуального капіталу
(табл. 3).

точного визначення. Це питання має не тільки Теоретичне, а й практичне значення для управління
цим видом ресурсів підприємства, тому з метою
його вирішення доцільно систематизувати підходи
до трактування структури інтелектуального капіталу (табл. 4).
Первісно запропонована Свейбі К.Е. класифікація інтелектуального капіталу за незначними
винятками зберігається у всіх наступних варіантах.
Пропоновані іншими авторами зміни стосувались
Таблиця 4

Класифікація наукових підходів структурного аспекту
інтелектуального капіталу
Автор наукового
підходу
Свейбі К.-Е.

Стюарт Т.
Едвілсон Л.,
Мелоун М.
Сент-Онж Х.

Бруклінг Е.

Армстронг М.

Кендюхов О.
Даум Ю. Х.

Ґава Ю.
Панкрухін О.

Класифікація
Зовнішня структура
Внутрішня структура
Індивідуальна компетентність
Споживчий капітал
Структурний капітал
Людський капітал
Структурний капітал
Людський капітал
Клієнтський капітал
Структурний капітал
Людський капітал
Соціальний капітал
Інтелектуальна власність
Інфраструктурні активи
Людський капітал
Соціальний капітал
Організаційний капітал
Людський капітал
Клієнтський капітал
Марочний капітал
Партнерський капітал
Структурний капітал
Людський капітал
Технологічний капітал
Людський капітал
Клієнтський капітал
Організаційний капітал
Людський капітал

Варто відзначити, що більшість науковців схиляються до класифікації елементів інтелектуального капіталу за типами. Якщо проаналізувати види
інтелектуального капіталу за даною класифікаційною ознакою, то можна виділити такі три спільні
елементи, як людський капітал, структурний і ринковий капітали. Досліджені вище характеристики
елементів інтелектуального капіталу можуть бути
використані у подальшому аналізі і розвитку структурних елементів інтелектуального капіталу в
цілях формування методик оцінювання інтелектуального капіталу та вирішення різнопланових
завдань управлінського обліку.
Існуючі підходи до структуризації інтелектуального капіталу доволі широкі. Та обставина,
що різні види інтелектуального капіталу функціонують у тісній єдності, не знімає завдання їхнього

Доцільність для застосування
як базова основа
управлінського обліку
Не доцільно застосовувати,
автор поділяє ІК на невідомі та
незрозумулі складові
Доцільний підхід,
загальновживана класифікація
Недоцільно із-за досить вузької
структуризації ІК
Найбільш оптимальна
структура для управлінського
обліку
Недоцільно, через нечіткість у
визнанні окремих складових
Недоцільно, через нечіткість у
визнанні окремих складових
Недоцільно використовувати
через невизначеність
відмінностей партнерського і
клієнтського капіталу
Доцільно для управлінського
обліку трансакційних витрат
Доцільно, чіткість у визнанні
складових

переважно введення додаткових компонент або просто
були дещо іншою інтерпретацією уже існуючих.
Для цілей формування методології управлінського обліку найбільш прийнятними є класифікації,
запропоновані Стюарт Т., Сент-Онж Х., Ґавою Ю.,
Панкрухін О., Колот О. [6; 15; 21; 23; 29]. Інші
класифікації є не доцільними, тому що вони або
дуже громіздкі і незрозумілі, або не враховують
всіх складових інтелектуального капіталу.
Основна частина науковців ділять інтелектуальний капітал на людський та організаційний.
Останній, своєю чергою, поділяють на внутрішній і
зовнішній стосовно підприємства. У складі останнього особливий наголос в основному роблять на
клієнтський капітал, що не є цілком обґрунтованим,
оскільки такий підхід повністю ігнорує відносини
підприємства з іншими суб’єктами ринку (партне209

рами, конкурентами тощо). Саме тому, на нашу
думку, подальший розгляд структури інтелектуального капіталу потрібно здійснювати із виділенням в
його складі людського, структурного та ринкового
капіталів. Ця структуризація є найдоцільнішою з точки
зору оцінки та обліку інтелектуального капіталу, оскільки
врахує різнорідність природи окремих складових інтелектуального капіталу і водночас не є громіздкою.
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20. Махомет Ю. В. Сутнісна характеристика та
структура інтелектуального капіталу підприємства :

Висновки. Класифікація наукових підходів до
інтелектуального капіталу з точки зору структурного, функціонально-структурного та терміновогічного підходів дає чітке представлення його сутності як об’єкта управлінського обліку. Суть структурного підходу полягає у визначенні поняття через
розкриття його структури. Функціонального-структурний підхід дає нам можливість визначити суть
інтелектуального капіталу через аналіз його призначення, за допомогою термінологічного підходу
ми розглядаємо це поняття через усталене розуміння сутності категорії капіталу як певного вкладення, що уможливлює отримання доходу.
З метою оцінки інтелектуального капіталу для
потреб управлінського обліку доцільно використовувати термінологічний та структурний підходи.
Узагальнення класифікації інтелектуального
капіталу в історичному аспекті дало можливість
виділити особливості активної і пасивної його частин. Найбільш доцільними з точки зору їх облікового виміру є класифікації, запропоновані
Стюарт Т., Сент-Онж Х., Ґавою Ю., Панкрухіним
О., Колот О. Первісно запропонована класифікація
Свейбі К.Е. є не доцільною для застосування,
оскільки автор поділяє інтелектуальний капітал на
складові, які збільшують ступінь невизначеності,
що суперечить основній меті управлінського обліку. Більшість підходів до класифікації інтелектуального капіталу або громіздкі і незрозумілі, або
не охоплюють всіх складових категорії. Нами запропоновано здійснювати поодальший розгляд
структури інтелектуального капіталу із виділенням
його в складі людського, структурного та ринкового капіталів. Ця класифікація є найбільш доцільною з точки зору управлінського обліку та оцінки,
тому що враховує різнорідність природи окремих
складових інтелектуального капіталу і не суперечить його основним принципам.
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Яремко І. Й.
ЛІЗИНГОВИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОРМУВАННЯ
РЕСУРСНОЇ БАЗИ ІНТЕГРОВАНИХ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР
Досліджуються особливості механізму впровадження лізингових операцій у діяльності інтегрованих
структур для нарощування виробничо-технологічного потенціалу.
Ключові слова: інтегровані структури, інвестиційний механізм, лізинг, виробничо-інноваційний потенціал

Yaremko I.
LEASING MECHANISM IN SYSTEM OF THE INVESTMENT FORMING OF
RESOURCE BASE OF THE COMPUTER-INTEGRATED PRODUCTION-ECONOMIC
STRUCTURE
The features of the mechanism of introduction of leasing activity in the integrated structures to build
industrial and technological potential.
Keywords: integrated structure, the investment mechanism, leasing, production and innovation potential
Вступ. Використання у практичній діяльності
нових видів інноваційних технологій і засобів
виробництва є неодмінною умовою забезпечення
можливостей функціонування будь-якого суб’єкта
господарювання, набуття ним потенціалу конкурентоспроможності. Розвиток виробничої сфери,
оновлення техніко-технологічних засобів є визначаль-ними для забезпечення задекларованих соціально-економічних перетворень у національній економіці. Передусім це стосується великих інтегрованих виробничо-господарських структур, які “забезпечують технологічний процес, економічне зростання і соціальну захищеність громадян” [1, с.9]. В
умовах стабілізації вітчизняних інтегрованих структур
проблемні питання фінансового забезпечення процесів формування їхнього виробничо-інноваційного
потенціалу можуть вирішуватися на основі використання лізингу.

Актуальність наукових досліджень лізингу як
практично дієвого механізму інвестиційної складової формування та розвитку ресурсного потенціалу підприємств національної економіки, передусім в межах великих корпоративних структур, із
достатнім рівнем доказовості аргументується у працях вітчизняних науковців [2, 3, 4, 5]. У цих і
споріднених дослідженнях обґрунтовується, що
“лізинг, як складне економічне явище, виконує
важливі функції у формуванні багаторівневої економіки і активізації виробничої діяльності” [6], а
також те, що “трансформаційні процеси, які відбуваються в економіці України, потребують подальшого розкриття та поглиблення економічного
змісту і суті лізингу, його функцій в ринковій
економіці” [7, с.112].
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тури, крім вищої ефективності свого функціонування, забезпечують розвиток технологічного прогресу, відіграють визначальну роль у забезпеченні
економічного зростання будь-якої національної
економіки. Безперечно, що вітчизняні підприємства
(у тому числі у формі інтегрованих структур),
неспроможні, в силу багатьох факторів, за короткостроковий період набути статусу високотехнологічних і конкурентних суб’єктів. Тобто, “досягнення конкурентних переваг можливе на основі
інтегрованих структур, проте використання лише
традиційних ресурсів і підходів для багатьох
вітчизняних підприємств неможливо” [11].
Досягнення задекларованого соціально-економічного розвитку національної економіки багато в
чому залежить від ефективності функціонування
капіталомістких інтегрованих структур. Їхня діяльність здійснюється у різноманітних формах – холдинги, групи бізнес структури, концерни, корпорації, фінансово-промислові групи, які утворилися
внаслідок об’єднання підприємств і організацій. У
чисельних публікаціях досліджені мотиви їх створення, особливості, переваги і недоліки їх діяльності, ефективність функціонування і вплив на національне суспільно-економічне середовище загалом. Незважаючи на неоднозначність висновків
науковців та аналітиків стосовно позитивних і негативних сторін та в розрізі наведених вище аспектів
функціонування вітчизняних інтегрованих структур, у сучасній практиці два принципові моменти
визначають провідне місце корпоративних структур в національних інноваційних системах провідних країн: 1) масштаби використовуваних ресурсів
та отриманих результатів; 2) економічна відповідальність за створення і комерційну реалізацію
науково-технічних досягнень [1].
У тематично-статистичних інформаційних джерелах наводиться питома вага інтегрованих структур у розвинутих економіках, чисельність дослідницьких лабораторій, що зосереджені у таких
економічних суб’єктах тощо. Крім цього, у науково-аналітичних інформаційних джерелах відзначається, що теорія і практика сучасного менеджменту подають значну кількість причин, що спонукають входження підприємств до інтегрованих
об’єднань. Серед них виділяють прагнення підприємств до отримання та підсилення синергетичного
ефекту (тобто ефекту, сукупний результат якого
при участі у об’єднанні для підприємства буде перевищувати суму результатів окремих дій підприємств), що може виникнути завдяки економії, зумовленої масштабними діяльності, комбінуванням
взаємодоповнюючих ресурсів, мінімізації трансакційних витрат, зниженням тиску з боку конкурентів, збільшенням ринкової влади тощо [10, с.5].
Досліджуючи діяльність інтегрованих бізнесгруп в російській економіці, науковцями, поряд з
висновками, що їх утворення “достатньо точно відповідають сучасним тенденціям формування корпоративного сектора на ринках, що розвиваються”,
відзначається низка проблемних аспектів, зокрема
“відсутність фінансових посередників, що призводять до зростання витрат на придбання необхідних
факторів виробництва, в тому числі інноваційних”
12, с. 90, 95. Безперечно, що “подолати всі напруги
фінансування інвестиційного процесу і забезпечити

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Опрацьований масив інформаційних джерел у
предметній сфері дає змогу стверджувати, що в переважній більшості праць лізинг визнається ефективним механізмом інвестування, який в умовах
стагнації і рецесії світової економіки вважається
одним із ефективних шляхів розвитку потенціалу
великих виробничо-господарських структур. Тому
науковцями й пропонуються різноспрямовані підходи до розвитку лізингових відносин. М. М. Іонова основними завданнями у цій сфері предметних
досліджень вбачає “виявлення сприятливих передумов здійснення міжнародного лізингу як мех.анізму активізації інвестиційних процесів в умовах
формування нової конфігурації глобальної економіки” [8, с.113].
Попри таку достатньо аргументовану позицію
щодо розвитку лізингової діяльності, серед науковців існують й обґрунтування про надмірний нахил
вітчизняних досліджень лізингової діяльності до
контексту розвинутих економік, надмірність спрямувань до прямого аналізу світового досвіду з метою впровадження вироблених засадних принципів
в українську практику. А тому, як вважають А. Г.
Загородній, Н. Ю. Подольчак і Н. І. Подольчак,
“праці українських дослідників переважно мають
загальний, а подекуди й фрагментарний характер”.
Ними обґрунтовується, що “теоретичних напрацювань щодо функціонального аспекту лізингу, проблем національного ринку лізингових послуг, закономірностей реалізації лізингової діяльності, організаційно-економічного статусу потенційних лізингодавців на ринку лізингу недостатньо” [9, с.5].
Завдання дослідження. Розкриття ефективності процесів утворення інтегрованих структур у
національній економіці та можливості використання лізингу як інвестиційного механізму формування їх інноваційно-виробничого потенціалу. Узагальнення передумов та можливостей нагромадження капітальних активів в економічне володіння
інтегрованих структур в умовах трансформаційних
процесів національної економіки.
Лізинговий механізм у системі інвестиційного середовища. Динамічний розвиток науково-технічного прогресу і зміни технологій виробництва
зумовлюють концентрацію капіталу окремих економічних систем в інтегровані соціально-виробничі
структури. Саме така організація бізнес-структур
дає змогу, як вважається в сучасній економіці,
отримувати конкурентні переваги на ринках
товарів, капіталів, інвестицій. Виходячи із практики
функціонування крупних компаній, масштабних
процесів злиття і поглинання чи інших форм
об’єднань, можна стверджувати, що ці процеси є
закономірними для сучасної глобальної економіки.
Саме тому у багатьох публікаціях наводиться низка
аргументів, що “сучасний рівень конкуренції, розвиток техніки і технології та процеси глобалізації
вимагають від підприємств розробки адекватної
стратегії поведінки… серед існуючих механізмів
підвищення конкурентоспроможності все більш
істотними стають інтеграційні стратегії розвитку
підприємств” [10].
Статистичні дані засвідчують, що суспільно
значимі інтегровані виробничо-господарські струк212

розповсюдження нових технологій та науко-технологічних досягнень можливо лише за допомогою висококонцентрованого капіталу, що формується саме в
межах великих корпоративних структур” [1, с.9].
Проте, відсутність власних коштів, висока вартість
кредитних ресурсів і низька інвестиційна привабливість вітчизняних інтегрованих структур спричинює
потребу пошуку інших видів ефективного механізму
інвестування інноваційних засобів виробництва.
Одним із видів інвестиційного механізму виступає лізинг, який “як складне економічне явище
виконує важливі функції у формуванні багаторівневої економіки і активізації виробничої діяльності” [3, 6], виступає додатковим каталізатором
розвитку економічних процесів й активізації підприємницької діяльності, методом фінансування
процесів формування матеріально-технічної бази
підприємств реального сектора економіки. Базовий
принцип лізингу, як особливої форми довгострокової оренди, полягає в тому, що лізингоодержувач
використовує у своїй діяльності, а їх власником
залишається лізингова компанія. Загалом лізингові
операції достатньою мірою кореспондують із сучасною ресурсною концепцією, за якою максимізація результатів діяльності економічного суб’єкта пов’язується з правом економічної власності, а
не юридичного правоволодіння.
Ефективність лізингу підтверджується його використанням у розвинутих економіках, де він складає значну питому вагу капітальних інвестицій
(у деяких країнах частка лізингу в інвестиціях до
основних фондів складає близько 30%). Цьому,
крім інших факторів, сприяють стабільне і стимулююче законодавче поле та сприятливе податкове
середовище. Ураховуючи позитивний досвід країн
з масштабним і ефективним використанням лізингу, у вітчизняній практиці існує потреба аналізу й
оцінки впливу лізингових операцій на формування
інвестиційного механізму. У контексті вітчизняних
законодавчих норм лізинг розглядається засобом
забезпечення капіталовкладень, альтернативним
банківському кредитуванню форми фінансування
інвестиційної діяльності виробничих підприємств.
У вітчизняній практиці лізинг, як ефективний
фінансовий інструмент розширення інвестиційної
діяльності, використовується у недостатніх обсягах. В Україні лізингові послуги реально можуть
надавати банківські установи, оскільки в інших
суб’єктів (лізингові компанії) існують проблеми
недостатньої мобілізації фінансового капіталу.
Крім низки суб’єктивних факторів, очевидною причиною невеликого поширення лізингової діяльності
в Україні можна вважати недостатньо розроблені
загально теоретичні положення нагромадження основного капіталу в системі ринкової трансформації:
“недостатність знань у галузі лізингу призводить до
зменшення обсягів угод, незважаючи на те, що IFS
(International Finance Corporation) проводять
публічну освітню компанію стосовно лізингу як
альтернативного фінансового інструменту” [7,
с.113].

ційно-виробничого потенціалу. Концепція інноваційного розвитку таких інтегрованих виробничогосподарських структур повинна виходити із їх
стратегічної важливості для національної економіки, ураховуючи державну підтримку у набутті
ними нових інноваційних технологій.
Однією із дієвих компонентних складових формування диверсифікованих системи фінансування
інноваційно-виробничої бази вітчизняних інтегрованих структур доцільно розглядати лізингові інвестиційні механізми. Для активізації його провадження у вітчизняну практику як економічно доцільного засобу переоснащення потенціалу інтегрованих виробничо-господарських структур необхідні
коригування законодавчої регламентації лізингової
діяльності, зокрема норм оподаткування і амортизації об’єктів лізингу, розроблення програм щодо
спеціалізації лізингових компаній та покриття
можливих ризиків у цій сфері діяльності.
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Снісар О. О.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Досліджено нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку та контролю паливно-мастильних матеріалів, насамперед, у частині облікової політики. Розкрито реалізацію принципів бухгалтерського обліку в процесі їх облікового відображення.
Ключові слова: нормативно-правове забезпечення, паливно-мастильні матеріали, облік, контроль

Snisar O.
THE REGULATORY SUPPORT FOR ACCOUNTING AND CONTROL
OF FUEL AND LUBRICATING MATERIALS
Researched the regulatory support for accounting and control of fuel and lubricating materials, especially in
the part of accounting policies. Disclosed the implementation of accounting principles in the process of their
account displaying.
Keywords: regulatory support, fuel and lubricating materials, accounting, control
Вступ. В умовах розвитку економічних відносин постає необхідність пошуку нових підходів до
методів управління суб’єкта господарювання, що
актуалізується для транспортних підприємств в
частині удосконалення бухгалтерського обліку та
контролю паливно-мастильних матеріалів. Забезпечення ефективності їх використання на підприємстві, передбачає наявність і постійне удосконалення відповідної законодавчо-нормативної бази,
оскільки саме через юридично-правові акти на
практиці реалізуються основні науково-теоретичні
положення обліково-контрольного забезпечення
витрат на паливно-мастильні матеріали. Для даних
суб’єктів господарювання основними нормативноправовими актами, якими необхідно керуватися у
сфері бухгалтерського обліку є Закон України “Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” та Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 9 “Запаси” та інші, що дає змогу регламентувати основні принципи ведення обліку на
підприємстві у частині паливно-мастильних матеріалів.

особливо це стосується бухгалтерського обліку та
контролю у частині формування положень облікової політики підприємства.
Організаційні аспекти обліку та контролю.
На сьогодні діє Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [5]. Цей
Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності юридичними особами в
Україні. Даний нормативно-правовий акт поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх
організаційно-правових форм і форм власності, а
також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність
згідно з законодавством.
Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам
для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
Бухгалтерський облік є обов’язковим видом
обліку, який ведеться підприємством. Фінансова,
податкова, статистична та інші види звітності, що
використовують грошовий вимірник, ґрунтуються
на даних бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік та фінансова звітність
ґрунтуються на таких основних принципах:
– обачність – застосування в бухгалтерському
обліку методів оцінки, які повинні запобігати зани-

Аналіз основних літературних джерел. Дослідженнями нормативного-правого забезпечення
обліку паливно-мастильних матеріалів займалися
вчені Ф. Ф. Бутинець, Т. А. Бутинець, К. Є. Ковальчук, В. М. Панасюк, Є. І. Свідерський та ін.
Враховуючи наукові результати та не применшуючи внеску вчених, необхідно відмітити, що
питання нормативного-правого забезпечення щодо
таких запасів залишаються недостатньо вивченими,
чим і зумовлена актуальність даного дослідження,
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женню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню
оцінки активів і доходів підприємства;
– повне висвітлення – фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні і потенційні наслідки господарських операцій та подій,
здатних вплинути на рішення, що приймаються на
її основі;
– автономність – кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її
власників, у зв’язку з чим особисте майно та
зобов’язання власників не повинні відображатися у
фінансовій звітності підприємства;
– послідовність – постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики.
Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку чи іншими
нормативними актами, і повинна бути обґрунтована
та розкрита у фінансовій звітності;
– безперервність – оцінка активів і зобов’язань
підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;
– нарахування та відповідність доходів і витрат
– для визначення фінансового результату звітного
періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності в момент їх виникнення, незалежно від
дати надходження або сплати грошових коштів;
– превалювання сутності над формою – операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не
лише виходячи з юридичної форми;
– історична (фактична) собівартість – пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з
витрат на їх виробництво та придбання;
– єдиний грошовий вимірник – вимірювання та
узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в
єдиній грошовій одиниці;
– періодичність – можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою
складання фінансової звітності.
Майже всі з вищевказаних принципів використовуються бухгалтерами, котрі займаються бухгалтерським обліком надходження та вибуття паливно-мастильних матеріалів. Наприклад:
– принцип обачності – дотримується при виборі
методів оцінки паливно-мастильних матеріалів при
їх надходженні чи вибутті;
– принцип повного висвітлення – дотримується
при відображенні у фінансовій звітності всієї
інформації про фактичні та можливі наслідки господарських операцій з руху паливно-мастильних
матеріалів;
– принцип автономності – дотримується коли
особисте майно власників, у вигляді палива яке у
приватному автомобілі, не відображається у фінансовій звітності підприємства;
– принцип послідовності – дотримується в разі
постійного застосування обраної облікової політики, у розрізі вибору методів оцінки паливно-мастильних матеріалів, із року в рік;
– принцип безперервності – дотримується при
оцінці паливно-мастильних матеріалів з припущенням, що діяльність підприємства буде тривати далі;

– принцип нарахування та відповідність доходів і витрат – дотримується, коли витрати на паливно-мастильні матеріали відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент
їх виникнення, незалежно від дати надходження
або сплати грошових коштів; – принцип превалювання сутності над формою –дотримується при
відображенні операцій з руху паливно-мастильних
матеріалів в бухгалтерському обліку відповідно до
їх сутності, а не лише виходячи з юридичної
форми;
– принцип історичної (фактичної) собівартості –
дотримується, коли оцінка паливно-мастильних матеріалів відбувається на основі витрат понесених на
їх виготовлення, або придбання;
– принцип єдиного грошового вимірника – дотримується при вимірюванні та узагальненні операцій підприємства з руху паливно-мастильних матеріалів у його фінансовій звітності здійснюється в
єдиній грошовій одиниці.
Підприємства ведуть бухгалтерський облік і
складають фінансову звітність у грошовій одиниці
України.
При Міністерстві фінансів України як дорадчий
орган діє методологічна рада з бухгалтерського
обліку, діяльність якої має за мету:
– організацію розробки та розгляду проектів
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів
щодо ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності;
– удосконалення організаційних форм і методів
бухгалтерського обліку в Україні;
– методологічне забезпечення впровадження
сучасної технології збору та обробки обліковоекономічної інформації;
– розробку рекомендацій щодо вдосконалення
системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації бухгалтерів.
Методологічна рада з бухгалтерського обліку
(що діє на підставі положення) утворюється з висококваліфікованих науковців, спеціалістів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, підприємств, представників громадських
організацій бухгалтерів та аудиторів України.
Питання організації бухгалтерського обліку на
підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів
здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого
терміну, але не менше трьох років, несе власник
(власники) або уповноважений орган (посадова особа),
який здійснює керівництво підприємством відповідно
до законодавства та установчих документів.
Для забезпечення ведення бухгалтерського
обліку підприємство самостійно обирає форми його
організації:
– введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на
чолі з головним бухгалтером;
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– користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець,
який здійснює підприємницьку діяльність без
створення юридичної особи;
– ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або
аудиторською фірмою;
– самостійне ведення бухгалтерського обліку та
складання звітності безпосередньо власником або
керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна опри люднюватися.
Підприємство самостійно:
– визначає облікову політику підприємства;
– обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу
реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;
– розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;
– затверджує правила документообороту та технологію обробки облікової інформації, додаткову
систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;
– може виділяти на окремий баланс філії,
представництва, відділення та інші відокремлені
підрозділи, які зобов’язані вести бухгалтерський
облік, з наступним включенням їх показників до
фінансової звітності підприємства.
Ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової і статистичної звітності на кожному
підприємстві здійснюється на підставі нормативноправових документів, що розробляються органами,
на які покладено обов'язки регулювання у країні
питань обліку і звітності. Це дає змогу вести бухгалтерський облік і складати фінансову звітність за
єдиними принципами й формою і таким чином забезпечувати порівнянність облікової інформації. Однак, це
не означає, що підприємство, виходячи з конкретних
умов господарювання, не може вибирати найбільш
прийнятні для нього форми ведення обліку.
Облікова політика підприємства. Термін “облікова політика”, визначений Законом України
“Про бухгалтерський облік і фінансову звітність
в Україні” [5], означає сукупність принципів, методів і процедур, що використовується підприємством для складання та подання фінансової
звітності. Однак облікова політика визначає також способи організації та ведення бухгалтерського
обліку на підприємстві, з урахуванням конкретних
умов його діяльності. Облікову політику можна
розглядати, з одного боку, як сукупність прийомів і
методів, за допомогою яких здійснюється керівництво бухгалтерським обліком в Україні в особі
уповноважених на те законодавчих і виконавчих
органів влади, з іншого – як сукупність конкретних
методів і способів організації та форм бухгалтерського обліку, прийнятих підприємством на підставі
загальних правил і особливостей господарської
діяльності.
Облікова політика на рівні країни має враховувати такі обставини: рівень розвитку ринкової
економіки та ступінь демократизації суспільства,

поширення процесу інтеграції економіки країни у
світовий економічний простір і вимоги міжнародних інституцій щодо стандартизації та гармонізації обліку. З цією метою держава розробляє й
приймає законодавчі акти та інші нормативні документи, що регулюють питання бухгалтерського та
статистичного обліку і звітності.
Облікова політика підприємства має враховувати такі важливі фактори: форму власності та
організаційно-правову структуру підприємства; вид
економічної діяльності, що зумовлює особливості
та умови облікової роботи; параметри підприємства
за обсягами діяльності, номенклатури продукції,
чисельності працюючих тощо; відносини з податкового системою, наявність пільг та умови їх отримання; умови забезпечення підприємства ресурсами й умови реалізації готової продукції; матеріально-технічне забезпечення обліково-аналітичної роботи підприємства і рівень забезпеченості
кваліфікованими обліковими працівниками; умови
організації та стимулювання праці, відповідальності тощо.
Облікову політику підприємство визначає самостійно в особі його керівника та головного
бухгалтера відповідним наказом чи розпорядженням з обов'язковим розкриттям в окремих розділах
методичних принципів побудови бухгалтерського
обліку, техніки його ведення та складання фінансової і статистичної звітності, організації роботи
бухгалтерської служби. Чинне законодавство надає
широкі права стосовно формування облікової політики.
Підприємство самостійно визначає параметри
та напрями облікової політики; обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів
обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з дотриманням єдиних
методологічних засад та з урахуванням особливостей господарської діяльності й наявної технології обробки облікових даних; розробляє систему і
форми управлінського обліку, звітності й контролю
господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;
затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку; може
виділяти на окремий баланс філії, представництва,відділення та інші відокремлені підрозділи, які
зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.
У формуванні облікової політики визначальна роль належить керівнику і головному бухгалтеру. Від їх компетенції та взаємостосунків залежить успішне здійснення (провадження) облікової політики підприємства. Головний бухгалтер
або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, має певні обов’язки,
зокрема забезпечує дотримання на підприємстві
встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені терміни фінансової і статистичної звітності;
організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських
операцій; бере участь в оформленні матеріалів,
пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від
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нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку
у філіях, представництвах, відділеннях та інших
відокремлених підрозділах підприємства.
У свою чергу керівник підприємства зобов’язаний створити необхідні умови для правильного
ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та
працівниками, причетними до бухгалтерського
обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення і подання до обліку
первинних документів.
Обрана облікова політика застосовується підприємством із року в рік. У будь-якому разі вона
має залишатися незмінною принаймні протягом
календарного року (з 1 січня по 31 грудня). Зміна
облікової політики можлива у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, у зв’язку зі змінами в законодавстві, розробкою та застосуванням
нових методів ведення обліку або суттєвими
змінами в умовах роботи чи у структурі підприємства. Якщо такі зміни відбулися, то про це
ґрунтовно повідомляється у пояснювальній записці
до річної звітності. Розробка та прийняття облікової політики кожним підприємством сприяє поліпшенню бухгалтерського обліку і звітності, що в
кінцевому підсумку забезпечить ефективність
прийнятих рішень і діяльності підприємства.
Тетянич Л. бухгалтер-експерт тижневика “Головбух” пропонує такий зразок [7] Положення про
організацію бухгалтерського обліку та облікову
політику в розрізі запасів, до яких відносяться
паливно-мастильні матеріали: 1) організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей за підрозділами: у бухгалтерії – у кількісносумовому вимірі; на складах – у картках складського обліку в кількісному вимірі; 2) згідно з
П(С)БО 9 “Запаси”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.11.1999 № 246,
запаси визнавати активом, якщо існує ймовірність
того, що підприємство отримає в майбутньому
економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та
їх вартість може бути достовірно визначена (одиницею бухгал-терського обліку вважати їх найменування); 3) придбані (отримані) або вироблені запаси зараховувати на баланс підприємства за
первісною вартістю; 4) транспортно-заготівельні
витрати включати до собівартості придбаних запасів; 5) при відпуску запасів у виробництво, з виробництва у продаж та іншому вибутті оцінку їх
здійснювати за методом собівартості перших за
часом надходження (ФІФО); 6) запаси, які не
будуть в майбутньому приносити підприємству
економічної користі, визнавати за неліквідні та
списувати з активів, згідно з актом річної інвентаризації; 7) вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію,
виключати зі складу активів (списувати з балансу) з
подальшою організацією оперативного кількісного
обліку таких предметів за місцями експлуатації і
відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.
Керівник підприємства зобов’язаний створити
необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконан-

ня всіма підрозділами, службами та працівниками,
причетними до бухгалтерського обліку, право мірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку
оформлення та подання до обліку первинних документів.
Головний бухгалтер – посадова особа, яка очолює бухгалтерську службу підприємства при її заснуванні в якості структурного підрозділу підприємства. Він призначається на посаду та звільняється
з посади керівником підприємства. Підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства і
несе відповідальність за формування облікової політики, ведення бухгалтерського обліку, вчасне
представлення повної та достовірної бухгалтерської
звітності. Забезпечує відповідність здійснюваних
господарських операцій законодавству України,
контроль за рухом майна та виконання зобов’язань.
Вимоги головного бухгалтера з документального оформлення господарських операцій и представлення до бухгалтерії необхідних документів і
даних обов’яз-кові для всіх працівників підприємства. Без підпису головного бухгалтера грошові
та розрахункові документи, фінансові та кредитні
зобов’язання ввижаються недійсними і не повинні
прийматися до виконання. В разі розбіжності
поглядів між керівником підприємства та головним
бухгалтером, у здійсненні окремих господарських
операцій, документи на виконання по ним можуть
бути прийняті до виконання з письмового розпорядження керівника підприємства, який несе всю
повноту відповідальності за наслідки здійснення
таких операцій.
Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства:
забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені
строки фінансової звітності; організує контроль за
відображенням на рахунках бухгалтерського обліку
всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування
активів підприємства; забезпечує перевірку стану
бухгалтерського обліку у філіях, представництвах,
відділеннях та інших відокремлених підрозділах
підприємства.
Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов’язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов’язань
підприємства та складання ліквідаційного балансу і
фінансової звітності, покладається на ліквідаційну
комісію, яка утворюється відповідно до законодавства.
Висновки. У результаті дослідження нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку
та контролю паливно-мастильних матеріалів визначено основні документи, що регулюють їх надходження та використання. Розкрито реалізацію
принципів бухгалтерського обліку в процесі облікового забезпечення надходження та вибуття паливно-мастильних матеріалів, що дозволить у більшій мірі обґрунтувати напрями удосконалення
облікової політики. Вивчення основних підходів до
формування облікової політики підприємства дозволило встановити її значення в системі нор217

мативно-правового регулювання обліку паливномастильних матеріалів, що полягає в адаптації
вимог чинних нормативних документів до галузевих особливостей суб’єкта господарювання.
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