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ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
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АКТИВІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ І 

РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

Анотація. Розглядаються організаційно-економічні та інституціональні аспекти проблеми активіза-
ції державної політики підтримки і регулювання торговельного підприємництва крізь призму підвищення 

рівня конкурентності внутрішньої торгівлі України. Визначаються пріоритетні напрями впливу держав-
них органів на розвиток підприємництва, зміцнення конкурентного потенціалу торгівлі та її конкурен-

тних позицій. Перспективним для подальшого дослідження аспектом проблеми активізації державної 

політики визначено стимулювання інвестиційно-інноваційного розвитку внутрішньої торгівлі України. 

 

Ключові слова: підприємництво, система торгівлі, державна політика, конкуренція. 
 

Apopiy V. V., 

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Commercial Activity and Entrepre-

neurship, Lviv Academy of Commerce, Lviv  
 

Andriiv N. M., 

Postgraduate, Lviv Academy of Commerce, Lviv 

 

ACTIVIZATION OF STATE POLICY OF SUPPORT AND REGULATION 

OF TRADING ENTREPRENEURSHIP 
 

Abstract. The organizational, economic and institutional aspects of a problem of activization state policy of 

support and regulation of trading entrepreneurship in the context  of increasing the level of competitiveness of 

domestic trade in Ukraine are considered. The priority areas of state influence on entrepreneurhip development, 

strengthening the competitive potential of trade and its competitive positions are determined. Promising aspect 
for further research of the problem of state policy activization is seen through encouragement of investment and 

innovation development of domestic trade  in Ukraine. 

 
Keywords: entrepreneurship, system of trade, state policy, competition. 

 
Постановка проблеми. Особливістю сучас-

ного розвитку ринково-орієнтованих національних 

економік є прискорений розвиток підприємництва і 

нарощування його конкурентного потенціалу. Це 

закономірне явище характерно і для вітчизняної 

економіки, причому воно прогресує у всіх сферах 

економічної діяльності, в тому числі внутрішній 

торгівлі. 

Відтак актуалізується проблема розвитку кон-

курентного підприємництва на інноваційних заса-

дах, ринкових механізмах, системі відносин та ефек-

тивної державної політики. Проте саме державна 

політика розвитку підприємництва в системі тор-

гівлі недосконала, суперечлива і малоефективна, 

що приводить до безсистемності у розвитку тор-

говельного підприємництва, суттєвих деформацій 

його структури, глибокої регіонально-територіаль-

ної диференціації й низької конкурентоспромож-

ності.  
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У зв’язку з цим об’єктивно виникає необхід-

ність активізації ролі державних органів управління 

і регулювання в проведенні дієвої політики, спря-

мованої на інноваційний розвиток підприємництва 

в сфері торгівлі, й суттєвого посилення його кон-

курентного потенціалу [9, с. 103]. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Без-

посередньо взаємозв’язок підприємництва і конку-

ренції досліджено в роботах вітчизняних вчених 

Апопія В., Башнянина Г., Бланка І., Барної М., До-

лішнього М., Даниленко А., Пазура П., Нарної М., 

Павлової В., Скрипко Т., Футало Т. тощо. 

Проте поза увагою дослідників залишилася низка 

питань державної політики у розвитку підприєм-

ництва в Україні, його регулювання й ефективного 

управління. 

 

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-

тування напрямів активізації державної політики 

регулювання і підтримки підприємництва в сфері 

торгівлі, а також інструментів реалізації державної 

політики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За-

безпечення ефективного функціонування внутріш-

ньої торгівлі можливе за умов використання інст-

рументів державного регулювання та підтримки [8, 

с. 5]. У сучасних умовах розвиток конкурентного 

підприємництва в системі внутрішньої торгівлі пе-

редбачає не лише дотримання принципів захисту та 

сприяння конкуренції, але й дотримання стратегії 

підвищення конкурентоспроможності, використан-

ня різноманітних механізмів реалізації підтримки й 

стимулювання. 

На нашу думку, державна політика регулюван-

ня та підтримки підприємництва в системі внут-

рішньої торгівлі має спрямовуватися на (рис. 1): 

- формування конкурентного середовища та 

здійснення антимонопольного регулювання у внут-

рішній торгівлі; 

- підвищення конкурентоспроможності підпри-

ємництва у системі внутрішньої торгівлі; 

- побудову системи відповідальності за пору-

шення законодавства. Розглянемо вказані напрями 

детальніше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Напрями державної політики регулювання та підтримки підприємництва в системі внутрішньої торгівлі 
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Підвищення конку-

рентоспроможності 

підприємництва у системі 
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вища у сфері внут-

рішньої торгівлі 

Побудова системи 
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порушення 

законодавства 

Стимулювання розвитку 

конкурентних відносин 

Захист від недобросовісної 

конкуренції, антиконку-

рентної підприємницької 

діяльності 

Інституційна взаємодія 

органів влади та суб’єктів 

підприємництва сфери 

торгівлі 

Моніторинг стану конку-

рентного середовища у 

сфері внутрішньої торгівлі 

Збалансований розвиток 
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приємницьких структур 

сфери торгівлі 

Удосконалення правової 

бази розвитку внутрішньої 

торгівлі 

Розширення торговельної 

інфраструктури 

Створення національної 

системи захисту спожива-

чів 

Реформування інструмен-

тів підтримки підприєм-

ництва сфери торгівлі 

Розробка заходів з профі-

лактики та припинення 

порушень 

Удосконалення порядку 

накладання штрафних 

санкцій 

Притягнення до адмініст-

ративної відповідальності 

Державна політика регулювання та підтримки конкурентного 

підприємництва в системі внутрішньої торгівлі 
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Формування конкурентного середовища та анти-

монопольне регулювання у внутрішній торгівлі 

передбачає: 

- забезпечення оптимального рівня конкурен-

ції та концентрації. При цьому допустимим є ство-

рення крупної структури у випадку, коли спожи-

вачеві пропонується товар на більш вигідних для 

нього умовах – розширення пропозиції товарів 

більш високої якості за нижчими цінами; 

- недопущення виникнення невиправданих кон-

курентних переваг окремих суб’єктів підприємниц-

тва сфери торгівлі, зокрема у вигляді зловживання 

монопольним чи домінуючим становищем, не-

чесної конкуренції, недобросовісної реклами тощо 

[6; с. 56]; 

- захист національної економіки від недобро-

совісної іноземної конкуренції, антиконкурентної 

підприємницької практики, зловживання ринковою 

владою з боку іноземних суб’єктів торговельного 

підприємництва. 

Стимулювання конкуренції в сфері бізнесу набу-

ває характер особливо актуальної проблеми [5; 531]. 

У світовому рейтингу простоти ведення бізнесу 

за результатами 2010 року Україна посідає 142 

місце серед 183 країн (у 2009 р. – 146 місце), 2012 р. 

– 137 місце, 2013 р. – 112 місце, що є прямим нас-

лідком великої кількості регулятивних норм, що 

стримують розвиток конкурентних відносин у віт-

чизняному підприємництві. Крім того, сама струк-

тура суб’єктів підприємництва деформована. В ній 

переважають мікропідприємства з незначним кон-

курентним потенціалом і по суті без конкурентних 

стратегій (табл. 1). 

 

У сфері торгівлі функціонують більше 1,1 млн. 

суб’єктів, тобто 1-3% загальної їх чисельності в 

економіці України. Серед них близько 85% – це 

мікропідприємства торгівлі і лише 3,5% можна 

віднести до середніх і великих підприємств. При 

цьому частка останніх у товарообороті сягає 78%. 

Таким чином, важливим напрямом зміцнення 

конкурентного потенціалу підприємств торгівлі та 

їх конкурентних позицій є концентрація, створення 

крупних підприємств, які функціонують на інно-

ваційних засадах, до них можна віднести низку віт-

чизняних компаній: “Фоззі”, АТБ-маркет, група 

компаній “Фуршет”, “Велика кишеня”, “Еко” (су-

пермаркети “Еко-Маркет”). Формати “гіпермар-

кет”, “супермаркет” в Україні активно розвивають-

ся іноземними операторами торговельних мереж 

(“Billa” (Австрія), “Spar” (Нідерланди), “Praktiker” 

та Metro AG (Німеччина), “Auchan Group” (Фран-

ція), “БМ-Трейд” (Литва), “Перекресток” (Росія). 

Прихід на вітчизняний ринок крупних зарубіж-

них компаній, діяльність іноземних операторів 

торгівлі, які мають значні фінансово-економічні та 

організаційні ресурси, розвинені технології, вели-

кий досвід ведення бізнесу, в тому числі завою-

вання покупця, забезпечує розвиток цивілізованих 

форм взаємодії суб’єктів економіки, підвищення 

“стандартів” конкуренції, краще задоволення пот-

реб споживача. З іншого боку, це спричиняє поси-

лення концентрації, витіснення (поглинання) ними 

менш потужних вітчизняних учасників ринку [7;  

с. 26]. Варто наголосити, що деструктивно зарубіж-

ні компанії проникають в оптову торгівлю України, 

створюючи дистриб’юторські фірми і тим самим 

руйнуючи мережу оптових торгових баз. 

 

Таблиця 1 

Кількість суб’єктів підприємництва та їх частка в діяльності внутрішньої торгівлі України 2011-2013 рр.  

[11; 202-233] 

 

2011 2012 2013             Роки 

 

                Показники од. частка, % од. частка, % од. частка, % 

Усього суб’єктів 

підприємництва, од., у тому 

числі: 

 

 

111638 

 

 

100 

 

 

103798 

 

 

100 

 

 

110414 

 

 

100 

великі 161 0,2 173 0,2 164 0,2 

середні 4161 3,7 3950 3,8 3675 3,3 

малі, з них 

мікропідприємства 

107316 

92515 

96,1 

82,9 

99675 

85492 

96,0 

82,4 

106575 

93166 

96,5 

84,4 

Кількість зайня- 

тих працівників, 

усього, тис. осіб, 

у тому числі на: 

 

 

 

1246,7 

 

 

 

100 

 

 

 

1193,4 

 

 

 

100 

 

 

 

1156,0 

 

 

 

100 

великих 275,2 22,1 300,8 25,2 316,5 27,4 

середніх 425,0 34,1 388,6 32,6 366,2 31,7 

малих, з них 

мікропідприємствах 

546,5 

246,9 

43,8 

20,1 

504,0 

228,6 

42,2 

19,2 

473,3 

220,6 

40,4 

19,1 

Обсяги реалізованої продукції, 

млн. грн. 

у тому числі: 

 

1587116,5 

 

100 

 

1623609,6 

 

100 

 

161213 

 

100 

великими 486684,6 30,7 481477,1 29,7 495334,6 30,7 

середніми 741941,6 46,8 783833,1 48,3 769240,7 47,7 

малими, з них 

мікропідприємствами 

358490,3 

114503,7 

22,6 

7,2 

358279,4 

116750,3 

22,1 

7,2 

347559,1 

114442,2 

21,6 

7,1 
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Стимулювання конкуренції є і буде головним 

напрямом економічної політики, у тому числі по-

літики щодо функціонування внутрішньої торгівлі, 

що передбачає створення для всіх суб’єктів підпри-

ємництва рівних транспарентних умов конкуренції; 

сприяння реалізації конкурентних переваг для за-

безпечення найкращого задоволення потреб спожи-

вача. 

Вважаємо, що підтримка та розвиток конкурен-

ції у сфері внутрішньої торгівлі передбачає засто-

сування політичних, інституційних, правових та ре-

гуляторних засобів для забезпечення правил чесної 

конкуренції. 

Таким чином, у взаємовідносинах суб’єктів під-

приємництва системи внутрішньої торгівлі та 

органів влади мають: 

• використовуватися як заходи регулюючі, так і 

заходи підтримки; 

• забезпечуватися постійний моніторинг і сис-

тема діагностики стану та проблем підприємниц-

тва; 

• розроблятися та запроваджуватися на постій-

ній основі методики аналізу впливу регуляторних 

актів на торговельне підприємництво. Кожен пра-

вовий акт має проходити відповідну процедуру роз-

робки, погодження і реалізації, а також охоплювати 

негативні наслідки для розвитку. Процес обгово-

рення нормативних документів має бути прозорим 

[8; с. 296]; 

• удосконалюватися нормативно-правове забез-

печення ведення підприємництва сфери торгівлі, 

запровадження єдиних стандартів та підходів до 

підприємницьких структур, розроблення та запро-

вадження перспективних планів розвитку й розмі-

щення роздрібної торговельної мережі як складової 

частини генеральних планів [8; с. 307]; 

• формуватися інформаційне забезпечення взає-

модії державних і підприємницьких структур сфери 

внутрішньої торгівлі. 

Вбачаємо за доцільне реформувати структуру 

Антимонопольного комітету України за ринками та 

формами суб’єктів господарювання на ньому. На 

нашу думку, це сприятиме розширенню сфери наг-

ляду за ринками, які є конкурентними, посиленню 

ролі Антимонопольного комітету України щодо 

запровадження штрафів для службовців, органів 

державної влади та місцевого самоврядування у 

разі заохочення ними неконкурентної поведінки, 

зокрема надання тих чи інших пільг при реалізації 

торговельної діяльності. 

Розвиток внутрішньої торгівлі в Україні має 

включати й проведення моніторингу за функціону-

ванням конкурентного середовища у цій галузі. 

Антимонопольний комітет України застосовує у 

своїй діяльності Методику визначення монопольно-

го (домінуючого) становища суб’єктів господарю-

вання на ринку, яка базується на певних показни-

ках. 

У сучасних умовах розвиток внутрішньої тор-

гівлі не лише передбачає дотримання принципів 

захисту та сприяння конкуренції, але й дотримання 

стратегії підвищення конкурентоспроможності. На 

нашу думку, цього можна досягти за рахунок 

активної державної політики [1]. 

По-перше, варто сприяти збалансованому роз-

витку оптових і роздрібних торговельних структур. 

Серед пріоритетних завдань – активізація розвитку 

оптової торгівлі шляхом державного інвестування 

об’єктів оптової торгівлі з подальшою передачею їх 

на конкурсних засадах в оренду приватним струк-

турам за умови дотримання їхньої асортиментної та 

цінової політики. Підтримка оптової торгівлі може 

здійснюватися й через механізм розміщення дер-

жавного замовлення та забезпечення повної та своє-

часної оплати за товари. Таким чином це сприятиме 

захисту внутрішнього ринку від необгрунтованого 

засилля іноземних товарів, аналоги яких уже вироб-

ляються в Україні. 

Нині оптова торгівля через різні причини має 

слабкі конкурентні переваги поряд із суб’єктами 

роздрібної та дрібнороздрібної торгівлі. Необхідно 

створювати різноманітні структури оптових під-

приємств за функціональним призначенням, розмі-

рами, спеціалізацією, формами власності та органі-

заційно-правовою формою, які б здійснювали пов-

ний цикл обслуговування партнерів. Це сприятиме 

формуванню конкурентного середовища в оптовій 

торгівлі [4, с. 181]. З іншого боку, – зменшувати 

кількість дрібних оптових посередників, які лише 

перепродують закуплені товари; розвивати оптові 

продовольчі ринки, зокрема сільськогосподарської 

продукції; розвивати оптовий продаж товарів через 

мережу Інтернет, який можуть здійснювати як то-

варовиробники, так і посередники; розвивати су-

часну мережу складів, що належать оптовим тор-

говцям для надання складських послуг як оптовим 

підприємствам, так і товаровиробникам, роздріб-

ним торговцям. 

Водночас необхідно у правових документах 

прописати стимули для здійснення великоформат-

ної торговельної діяльності, що є перспективою 

розвитку внутрішньої торгівлі та чинником міні-

мізації тіньової складової. Це можна досягнути 

шляхом розвитку оптово-роздрібних підприємств, 

торговельних мереж, виробничо-торговельних об’єд-

нань, які здатні витіснити численних дрібних тор-

говців та посередників, зменшити ризики торго-

вельних операцій. 

Необхідно забезпечити пріоритетний розвиток 

цивілізованих каналів роздрібної реалізації товарів 

через мережу магазинів; суттєво підвищити конт-

роль за діяльністю організованих ринків, припини-

ти діяльність неформальних ринків, забезпечити 

оптимальне співвідношення в регіонах магазинів за 

різними формами спеціалізації та розмірами. 

У спеціалізованих торговельних об’єктах має 

здійснюватися обслуговування окремих категорій 

громадян, яким надаються відповідні пільги.  

Для цього як органи місцевого самоврядування, 

так і об’єднання підприємців повинні: 

- розробляти програми створення мережі спе-

ціалізованих магазинів (соціальних магазинів), пра-

вила та стандарти обслуговування пільгових кате-

горій громадян; 
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- надавати відповідну фінансову підтримку су-

б’єктам підприємництва сфери торгівлі для ство-

рення запасів соціально значущих товарів; застосо-

вувати пільгову орендну плату чи звільняти від 

сплати місцевих зборів, цільові пільгові кредити на 

придбання соціально значущих торговельних об’єк-

тів. 

По-друге, розвивати на рівних умовах усі фор-

ми підприємницьких структур сфери торгівлі – су-

б’єктів малого, середнього та великого торговель-

ного підприємництва [2]. Забезпечення різноманіт-

ності суб’єктів торговельної діяльності сприятиме 

вдосконаленню інституційних засад функціонуван-

ня торгівлі, реалізації конкурентних переваг різних 

організаційних структур, орієнтації їх стратегій на 

співпрацю, зменшення кількості посередників між 

товаровиробником та споживачем. 

По-третє, ухвалити низку нормативно-правових 

документів. Нагальним є прийняття Закону України 

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо врегулювання внутрішньої торгівлі” 

задля впорядкування й детінізації внутрішньої тор-

гівлі, ліквідації стихійної торгівлі, підвищення рів-

ня торговельного обслуговування населення та за-

хисту прав споживачів, а також питань взаємовід-

носин між торговельними мережами та постачаль-

никами та створення рівних умов ведення бізнесу 

для всіх учасників ринку; вдосконалення правових 

засад функціонування дистанційної торгівлі через 

мережу Інтернет у частині посилення відповідаль-

ності суб’єктів підприємництва в сфері торгівлі за 

реалізацію неякісних товарів, зменшення рівня 

тінізації роздрібної торгівлі та забезпечення належ-

ного захисту прав споживачів. 

По-четверте, сприяти розширенню торговель-

ної інфраструктури – будівництво об’єктів інфра-

структури як за державні та приватні кошти, так і з 

використанням механізмів державно-приватного 

партнерства. Таке партнерство дозволяє забезпечу-

вати узгодження та врахування взаємних інтересів 

держави підприємництва сфери торгівлі у реалізації 

спільних інноваційно-інвестиційних проектів, ці-

льових галузевих програм. Для держави основними 

перевагами такого партнерства є активізація інвес-

тиційної діяльності торговельних підприємств, сти-

мулювання їх підприємницької діяльності, підви-

щення ефективності ринкової інфраструктури. Для 

суб’єктів підприємництва переваги насамперед по-

лягають у доступі до ресурсів, використання яких 

раніше було неможливим, спрощенні дозвільних 

процедур, розширенні можливості отримання кре-

дитів на пільгових умовах під державні гарантії. 

Подібний механізм державно-приватного партнерс-

тва доцільно використати для ефективного розвит-

ку оптової торгівлі, особливо на місцевому рівні. За 

таких умов посилиться роль органів місцевого са-

моврядування у розвитку та регулюванні суб’єктів 

підприємництва внутрішньої торгівлі, які у першу 

чергу застосовуватимуть механізми стимулювання 

ділової активності суб’єктів підприємництва, роз-

робку інвестиційних проектів, спрямованих на бу-

дівництво логістичних центрів постачань. 

По-п’яте, розробити національну систему захис-

ту споживачів шляхом посилення вимог до якості 

товарів і послуг, що реалізуються на внутрішньому 

ринку, заохочення застосування ефективних систем 

якості на вітчизняних підприємствах; застосовувати 

інструменти стимулювання продажу товарів вітчиз-

няного виробництва, що призвело б до зменшення 

рівня імпортозалежності; підвищити рівень якісно-

го торговельного обслуговування шляхом належної 

професійної підготовки кадрів для сфери внутріш-

ньої торгівлі. 

По-шосте, формувати систему інструментів під-

тримки підприємництва (інформаційно-консульта-

ційна підтримка, фінансово-кредитна підтримка під-

приємств у веденні бізнесу).  

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Активізація державної 

політики регулювання і підтримки торговельного 

підприємництва набуває характер актуальної проб-

леми в умовах глобалізації товарних ринків і по-

силення конкуренції. Пріоритетними для цього 

напряму слід вважати: 

- оновлення законодавчо-нормативної бази; 

- вдосконалення конкурентних відносин і ме-

ханізмів їх реалізації; 

- формування сприятливого фіскального сере-

довища. 

Перспективним для дослідження аспектом проб-

леми активізації державної політики можна виз-

начити стимулювання інвестиційно-інноваційного 

розвитку внутрішньої торгівлі України. 
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ЗАКОРДОННА І ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ Й 

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ І АНАЛІЗ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Анотація. Дано характеристику тенденцій розвитку оптової й роздрібної торгівлі на основі уза-
гальнення закордонного і вітчизняного досвіду. Визначено фактори успіху крупних світових гравців тор-

говельного бізнесу і причини посилення динамічності розвитку споживчих ринків на сучасному етапі. 
Виявлено особливості розвитку торгівлі в Україні в умовах поглиблення фінансової, політичної й соціаль-

ної кризи. Доведена необхідність активного пошуку нових форматів торговельного бізнесу після вступу 

України в зону вільної торгівлі з країнами ЄС. Розроблено послідовність дослідження зовнішніх і внутріш-
ніх факторів, що впливають на діяльність торговельних підприємств у конкурентних умовах розвитку 

споживчих ринків і на формування стратегій їхнього розвитку. 
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FOREIGN AND DOMESTIC PRACTICES OF WHOLESALE AND 

RETAIL TRADE DEVELOPMENT AND ANALYSIS OF FACTORS OF 

TRADE ENTERPRISES DEVELOPMENT 
 

Аbstract. The characteristic of trends of  wholesale and retail trade development, based on a synthesis of 

foreign and domestic experience is given. The factors of success of large global trading business players are 
determined as well as the reasons for strengthening the dynamics of consumer markets development at the present 

time. The features of trade development in Ukraine in conditions of deepening of financial, political and social 

crisis are revealed. The necessity of an active search for new formats of trading business after Ukraine's 
accession to the free trade zone with the EU countries is proved. The sequence of studies of internal and external 

factors affecting the trade enterprises activities in the competitive environment of consumer markets and the 
formation of their development strategies are worked out. 
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Постановка проблеми. Торгівля як складова 

компонента національної економіки відіграє важли-

ву роль у здійсненні простого і розширеного від-

творення капіталу на інноваційній основі в системі 

відносин “постачання-виробництво-споживання”, у 

покращенні структури валового внутрішнього про-

дукту завдяки збільшенню в ньому частки після-

продажних торговельних послуг і якісному задово-

ленню потреб суспільства. Інтенсифікація зв’язків 

України у сфері торгівлі товарами і послугами з краї-

нами Європи і далекого зарубіжжя є відображенням 

відкритості української економіки. З 01.01.2016 р. 

Україна увійшла в зону вільної торгівлі з країнами 

ЄС, що з необхідністю вимагає адаптації торговель-

ного бізнесу до європейських правових норм і 

більш глибокого вивчення сучасних тенденцій роз-

витку оптової й роздрібної торгівлі в конкурентних 

умовах, а також можливостей застосування іннова-

ційних рішень як на етапі проектування, так і роз-

гортання масштабу діяльності торговельних мереж 

у країні і за її межами. Особливо актуальними є пи-

тання гнучкого пристосування торговельних під-

приємств до жорстких умов функціонування в умо-

вах кризи, їх грамотної диверсифікації, ресурсного 

забезпечення управлінських рішень при нестабіль-

ній національній валюті, зростанні вартості кредит-

них ресурсів, зниженні інвестиційної привабливості 

країни в міжнародних рейтингах, істотному зни-

женні платоспроможності покупців навіть на такі 

товарні групи, які не належать до елітних.  
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Аналіз останніх наукових досліджень і публі-

кацій. Чим прогресивніші методи застосовуються у 

сфері торгівлі з урахуванням особливостей об’єкта 

купівлі-продажу, тим швидше здійснюється окуп-

ність капіталу інвесторів, зменшується вартість так 

званого “замороженого” капіталу на складах вироб-

ників і в торговельних підприємствах, покращують-

ся стартові умови для виживання та інноваційного 

розвитку торговельних підприємств у конкурентних 

умовах функціонування глобальних споживчих ринків.  

Глобалізація споживчих ринків ставить нові вик-

лики менеджменту торговельної сфери діяльності, 

відповіді на які вимагають якісного розвитку клю-

чових компетенцій персоналу, вміння оцінювати 

вигоди та ризики, пов’язані з електронною торгів-

лею, експортно-імпортними операціями, ідентифі-

кувати проблеми маркетингового і логістичного ха-

рактеру, структурувати їх за рівнями ієрархії управ-

лінських систем [1-6]. Істотні зміни у сфері торгівлі 

в Україні пов’язані з активною діяльністю торго-

вельних мереж у відкритій економіці країни. Так, 

зовнішньоторговельні операції України в 2015 р. про-

водилися з партнерами зі 179 країн світу. Хоча пози-

тивне сальдо за 2015 р. склало $ 630 млн. (у 2014 ро-

ці воно було негативним у розмірі $ 530 млн.), проте 

такий результат є, зокрема, наслідком падіння по-

питу на імпортні товари і послуги на споживчому 

ринку країни при високому темпі девальвації націо-

нальної валюти. Крім того, відсутність необхідного 

ресурсного забезпечення не може створити реаль-

них передумов для зростання експорту вітчизняних 

товарів, особливо наукомістких із високою часткою 

доданої вартості. Значну частку оптового товаро-

обороту (53,9%, або 471,6 млрд. грн.) складає пере-

продаж товарів іншим підприємствам оптової тор-

гівлі. Про істотну роль товарів іноземного поход-

ження на внутрішньому ринку України свідчать та-

кі дані: частка оптової торгівлі товарами, які вироб-

лені на території України, за 9 місяців 2015 р. ста-

новила лише 47,2% від загального обсягу оптового 

продажу (в обсязі оптової реалізації непродоволь-

чих товарів вона складала 41,3%, а в групі продо-

вольчих товарів – 73,7%). Доходи оптової та роздріб-

ної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і 

мотоциклів у 4 кварталі 2014 р. складали 64377 млн. 

грн., або 14,4% у підсумку до валового внутрішньо-

го продукту, що на 26,6% нижче від аналогічного 

показника за попередній період [7]. В умовах пог-

либлення кризових ситуацій в Україні необхідно 

розробляти такі заходи, які б сприяли трансфор-

мації ресурсів торговельних компаній у вагомі 

стратегічні активи, що ефективно використовують-

ся у процесі розширення асортименту послуг на 

вітчизняних і закордонних ринках [8]. Це актуалі-

зує пошук інноваційних рішень у різних видах еко-

номічної діяльності названих підприємств і вивчен-

ня прогресивного закордонного досвіду функціону-

вання різного за форматом торговельного бізнесу. 

 

Постановка завдання. Метою наукового дос-

лідження є узагальнення закордонного і вітчизня-

ного досвіду розвитку оптової й роздрібної торгів-

лі, виявлення особливостей вибору формату бізнесу 

вітчизняних торговельних підприємств на сучасно-

му етапі поглиблення кризи в Україні й визначення 

сукупності факторів, що впливають на діяльність 

торговельних підприємств і на формування страте-

гій їхнього розвитку. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Поя-

ва інвестиційних пропозицій на сучасних ринках 

прогресивних ІТ-технологій, високі темпи зростан-

ня електронної торгівлі товарами і послугами роз-

ширюють простір глобалізації бізнесу та його ко-

мунікацій із інвесторами, іншими бізнес-структура-

ми, клієнтами та споживачами (відносини типу В2І, 

В2В, В2С), і з кожним роком тією чи іншою мірою 

коригується стратегія діяльності торговельних ме-

реж світу, що здійснюють політику експансії зако-

рдонних ринків. Нарощуючи резервний капітал зав-

дяки прибутковим бізнес-операціям, вони розши-

рюють мережі магазинів різного формату, здійсню-

ють диверсифікацію різних видів діяльності й цільо-

вих ринків збуту (табл. 1). Згідно з доповіддю фір-

ми Deloitte, щоб опинитися в списку ТОП-250 най-

більших торгових компаній у світі в 2014 році, до-

ходи повинні були перевищувати 3,7 млрд. дол., а 

250 найбільших торговельних мереж світу в 2014 році 

продали товарів на суму понад 4,35 трлн. дол. [9]. 

Високодинамічними продовжують залишатися 

ринки Центральної й Східної Європи (ЦСЄ), на 

яких європейські рітейлери шукають можливостей 

для зростання бізнесу [10]. В цьому регіоні, за оцін-

ками експертів, відбуватиметься подальша консолі-

дація ринку протягом наступних п’яти років, вод-

ночас продовжуватиметься нарощування своєї при-

сутності за рахунок подальшого органічного зрос-

тання процесів виходу на нові ринки і диверсифі-

кації форматів. Провідні оператори змушені поліп-

шувати моделі бізнесу, максимізуючи синергію для 

зростання прибутковості. Два основні канали в 

Центральній і Східній Європі: супермаркети, мага-

зини “біля дому”, гіпермаркети і супермаркети – 

знаходяться під сильним тиском з боку: 

 дискаунтерів; 

 операторів c-магазинів (convenience store); 

 відносно невеликого, але досить динамічного 

каналу продуктової електронної комерції.  

Тому провідні гравці в даний час намагаються 

повною мірою використовувати ефект масштабу, 

вдосконалювати асортиментну політику, зокрема 

розширюючи асортимент private label, а також мак-

симізуючи синергію в галузі закупівель та опера-

ційної діяльності по всьому регіону ЦСЄ. Протягом 

2013-2014 рр. сукупна частка ринку 30 найбільших 

продуктових рітейлерів на ринках ЦСЄ зросла 

більш ніж у два рази. Різні законодавчі обмеження 

стосовно розширення масштабу торговельних ком-

паній змушують крупних рітейлерів більш активно 

шукати неосвоєні ринки і використовувати фактор-

ні переваги місцевих локальних ринків, що орга-

нічно вписується у стратегію експансії закордонних 

ринків збуту. Франчайзинг став ключовим трендом 

експансії, про що свідчить практика діяльності 

Carrefour у Центральній Європі і X5 Retail Group в 

Росії. 
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За прогнозами Planet Retail обсяг продаж сучас-

них форматів продуктового рітейлу в ЦСЄ досягне 

в 2018 р. 290,8 млрд. євро (рис. 1).  

Тенденції розвитку торговельних мереж в Україні 

ілюструють процеси активної концентрації капіта-

лу і перерозподілу ринкової влади. Так, на кінець 

2013 р. в Україні налічувалося 3 247 продуктових 

магазинів різних форматів, а на десять найбільших 

компаній припало 63% всіх торгових точок. Впро-

довж 2012-2013 рр. десять найбільших продоволь-

чих рітейлерів володіли 2 045 торговими точками 

порівняно з 1 797 у 2012 р. За даними дослідниць-

кої компанії GT Partners лідерами за кількістю ма-

газинів були: “АТБ-маркет”, мережа якого склада-

лася з 829 точок; Fozzy Group, до складу якого 

входять мережі “Сільпо”, “Фора”, Fozzy, Le Silpo, що 

сумарно володіли 452 магазинами; волинська Vol-

west Group зі 131 магазином [11]. При цьому фор-

мат “магазин біля дому” був пріоритетом торговель-

ного бізнесу названих рітейлерів; такий вибір пояс-

нюється порівняно невеликими початковими інвес-

тиціями у відкриття бізнесу – приблизно 20 тис. дол., 

можливостями окупності інвестицій упродовж 2-3 

років, невисокими ризиками діяльності в умовах 

глибокої кризи в Україні. Характеристику еволюції 

різних торговельних форматів та поєднання так зва-

них твердих і м’яких дискаунтерів у дрібнороздріб-

ній торгівлі з різним ступенем гнучкості цін подано 

в роботі [12].                     

Ефективний розвиток ринкових агентів немож-

ливий без підвищення якості інституційного сере-

довища та діяльності окремих інституцій. Так, у 

 

Таблиця 1 

Топ-10 найбільших торгових мереж світу в 2014 р. 

 

Місце 
Назва 

мережі 
Характеристика мережі 

1 Wal-Mart Американська мережа – абсолютний чемпіон продаж. Магазини є в США, Канаді, Мексиці, а 

також у Китаї, Аргентині, Бразилії, ПАР, Індії та Японії, а в Європі – тільки у Велико-

британії. В 2014 році обсяг продажів склав 476 млрд. дол., а прибуток – 16,7 млрд. дол. 

Працює понад 2,2 мільйона осіб. Мережа використовує дисконтні купони і різні акції, пропо-

нуються знижки до 50 % від вартості. 

2 Costco  Доходи в 2014 р. склали 105 млрд. дол. Costco Wholesale Corporation, або просто Costco – це 

найбільша в США мережа магазинів cash & carry, тобто оптовий магазин для малого бізнесу. 

Однак там можуть робити покупки не лише підприємці за умови наявності платної клубної 

картки. У 2014 р. прибуток Costco склав 2 млрд. дол. Ця мережа, крім США, також працює 

на восьми інших ринках. 

3 Carrefour Французька мережа магазинів у 33 країнах світу, доходи цієї мережі по всьому світу склали 

за 2014 рік 98,7 млрд. дол. 

4 Schwarz Німецька торгова мережа під назвою Schwarz наразі маловідома. Виявляється, що під цією 

назвою об’єднуються такі магазини, як Lidl і Kaufland, а власник мережі – один із найза-

гадковіших бізнесменів у світі. Оборот компанії в минулому році склав 98,6 млрд. дол. Крім 

Німеччини, магазини цієї мережі присутні на 24 інших ринках, в основному в Європі. 

5 Tesco Доходи в 2014 році склали 98,6 млрд. дол. Однак останнім часом у британській мережі 

з’явилися серйозні проблеми: керівництво обманювало інвесторів, використовуючи вельми 

“креативні” правила бухгалтерського обліку; почав падати прибуток. 

6 Kroger Одна з найбільших продуктових мереж у США. За 2015 рік виручка компанії досягла більше 

98,3 млрд. дол. Ця мережа була заснована в 1883 році Бернардом Крогером, який вклав 

усього 372 долара (що еквівалентно сьогоднішнім 6 000 доларів) у відкриття свого власного 

магазину в одному з районів Цинциннаті. 

7 Metro AG Заснував компанію німецький мільярдер Отто Байшайм у 60-х роках минулого століття. 

Оборот – 86,4 млрд. дол., у компанії працює майже 280 тис. працівників у 2131 торговому об’єкті в 

33 країнах Європи, Африки та Азії (відомі торгові марки Macro, Media Markt і Saturn). 

8 Aldi Німецька мережа супермаркетів із оборотом у 2014 році більше 81 млрд. дол. (засновником 

компанії був Карл Альбрехт – найбагатша людина в Німеччині за 2014 р.) 

9 The Home 

Depot 

Американська мережа гіпермаркетів із більш ніж 47-річною історією з 78 млрд. дол. доходів 

займається продажем будівельних матеріалів та інструментів, пропонує своїм клієнтам 

прокат обладнання і професійні ремонтні роботи. 

10 Target Американський рітейлер заснований у 1902 р. в Міннеаполісі, має більше 200 магазинів у 

США, Канаді та Австралії. В 2014 році продажі цієї мережі склали 72,59 млрд. дол. 

 

 

 
 

Рис. 1. Обсяг продаж сучасних форматів 

продуктового рітейлу в Центральній і Східній 

Європі за прогнозами Planet Retail [10]  
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2013 р. в Україні була заснована Асоціація рітейле-

рів України як профільне об’єднання гравців ринку 

роздрібної торгівлі з метою забезпечення розвитку 

середнього бізнесу, впливу на ринок орендних від-

носин, організації співпраці та захисту інтересів 

членів Асоціації в органах державної влади, а та-

кож розвитку і навчання гравців ринку [13].  

Для прискорення темпів розвитку торговельної 

сфери важливе значення мають її інвестиційні мож-

ливості, сприятливі умови для яких формуються, 

зокрема, на основі іміджу країни й окремого міста – 

сфери діяльності локальних ринків. Позитивним 

може бути приклад ділової співпраці міжнародної 

девелоперської компанії Мульті Девелопмент Юк-

рейн (входить у Multi Corporation) та українських 

компаній Галерея Центр і Будхаус Груп, які спіль-

ними зусиллями 25.09.15 р. відкрили торгово-роз-

важальний центр Форум Львів. РЦ Forum Lviv – 

приклад партнерства трьох девелоперських компа-

ній, яке почалося із залученням синдикованого креди-

ту ЄБРР і Unicredit, причому із загальної суми 92 млн. 

євроінвестицій на позикові кошти припадало  

51 млн. євро, в інфраструктуру міста було вкладено 

2 млн. євро [14]. Зазначимо, що за оцінкою порталу 

VirtualTourist, який у червні 2013 р. склав список 

європейських міст, які варто відвідати, Львів зай-

няв перше місце (на другому місці в цьому списку 

опинився німецький Гамбург, а на третьому – місто 

Вільнюс) [15].  

З іншої сторони, імідж самих торговельних ме-

реж чи окремих підприємств визначатиме подальші 

перспективи його розвитку і можливості збільшен-

ня/або зменшення кількості лояльних споживачів. 

Особливо актуальною ця проблема зміцнення імід-

жу постала перед торговельними мережами за два 

останні роки розгортання військової агресії Росії 

проти України. Анексія Криму і військові події на 

Донбасі поставили менеджмент торговельних ком-

паній перед дуже важливим політичним вибором, а 

критерії розвитку їхнього бізнесу стають індикато-

ром відповідності їхньої діяльності національним 

інтересам України та її економіки. На жаль, спів-

праця семи українських супермаркетів із сепара-

тистами (мережі магазинів АТБ, супермаркетів 

“Амстор”, супермаркетів VARUS на ринку продук-

тового роздрібу України, яку розвиває компанія 

“Омега”, мережа продовольчо-промислових магази-

нів “Брусничка”, що належить компанії “Український 

Рітейл”, мережа супермаркетів “Обжора”, Fozzy 

Group, “Фуршет”) не знайшла гідної реакції зі сто-

рони державних органів влади, Міністерства еконо-

мічного розвитку і торгівлі України (така публічна 

інформація не була спростована), що викликає ще 

більшу недовіру суспільства до урядових структур 

[16]. В контексті вищесказаного вважаємо доціль-

ним покращити систему рейтингування торговель-

них мереж із урахуванням сучасних умов життє-

діяльності українського суспільства, адже досягнуті 

цілі, зокрема АТБ (у 2014 р. вона визнана найбіль-

шою продовольчою роздрібною мережею в Україні 

[17]) потребують прикладного дослідження спосо-

бів їх забезпечення та відповідності цілей розвитку 

цієї мережі суспільним національним цінностям.    

В умовах посилення процесів євроінтеграції в 

іншому економічному просторі буде формуватися 

потенціал розвитку вітчизняних торговельних під-

приємств, спроможних презентувати на закордон-

них ринках конкурентоспроможні товари і послуги 

[18], і в новій системі координат необхідно розгля-

дати параметри бізнесу та функції спеціалізованих 

інституцій, зокрема Асоціації постачальників тор-

говельних мереж.  

Невтішними є перспективи щодо підвищення 

попиту в Україні на споживчі товари, в тому числі 

на продовольчі, зважаючи на різке погіршення 

рівня платоспроможності населення при зростанні 

витрат домогосподарств на комунальні платежі, що 

є однією з причин уповільнення експансії мереж на 

споживчих ринках, кризи ринку роздрібної торгівлі 

й банкрутства дрібних компаній [19]. За даними 

дослідницької компанії GT PartnersUkraine, в пер-

шому півріччі 2014 року гравці ринку відкрили 211 

торгових точок, а за перше півріччя 2015 року – 

близько 140. Тому великі торговельні мережі поча-

ли самостійно імпортувати товар з-за кордону, від-

мовляючись від послуг посередників, що покращує 

результати їх операційної діяльності (досвід Fozzy 

Group, яка зміцнила позиції власного імпорту). 

Менш чутливі до кризових явищ інтернет-ком-

панії, котрі відрізняються високою капіталізацією у 

світових топ-рейтингах, причому їхні прибутки май-

же не корелюють із обсягами доходів від продаж, що 

можна пояснити, зокрема, порівняно низькими опе-

раційними витратами. Так, інтернет-компанія Aliba-

ba наздогнала Walmart за рівнем ринкової капіталіза-

ції, хоча виручка китайської інтернет-компанії у 55 

раз менша, ніж в американського рітейлера. Очіку-

вання інвесторів про можливе зростання потенціалу 

Alibaba, яка публічно заявила про майбутнє співро-

бітництво з Apple в сфері фінансових платежів, 

стали причиною підвищення її акцій на 2,8% [20].  

На основі узагальнення закордонного і вітчиз-

няного досвіду на рис. 2 визначено зовнішні й внут-

рішні фактори, що взаємодіють між собою і впли-

вають на діяльність торговельних підприємств у 

конкурентних умовах розвитку споживчих ринків. 

 

Висновки і перспективи подальших науко-

вих досліджень у даному напрямі. Глобалізація 

бізнесу в сфері торгівлі актуалізує міжнародні мар-

кетингові дослідження привабливості цільових за-

кордонних ринків і вивчення переваг різних фор-

матів бізнесу, коригування параметрів бізнес-моде-

лей українських торговельних компаній, які будуть 

поєднувати внутрішній і міжнародний маркетинг у 

своїй операційній діяльності й створюватимуть пе-

редумови для зміцнення іміджу країни і просування 

національних брендів. Ефективний розвиток ринко-

вих агентів у торговельному бізнесі, критерії якого 

відповідають суспільним цінностям, неможливий 

без підвищення якості інституційного середовища 

та діяльності окремих інституцій. Посилення пози-

тивної взаємодії “імідж країни - імідж торговельних 

компаній” актуалізує науково-прикладні дослід-

ження зовнішніх і внутрішніх факторів, що впли-

вають на розвиток торговельних підприємств у 
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відкритій економіці України і на їх капіталізацію. 

Це розширюватиме горизонт   застосування іннова-

ційних інструментів при розробленні загальних 

стратегій розвитку торговельних підприємств та їх 

органічного поєднання з функціональними страте-

гіями у сфері маркетингу, логістики та  операційної 

діяльності. 
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Рис. 2. Фактори, що впливають на діяльність торговельних підприємств  у конкурентних умовах розвитку 

споживчих ринків  

 

Розвиток культури спожи-

вання і зміна потреб сус-

пільства, відносини В2С 

Організація онлайн-продаж і  

адміністративна підтримка 

ІТ-процесів 

Зміна курсу національ-

ної валюти і коригуван-

ня  експортної та ім-

портної політики тор-

говельних компаній у 

контексті захисту на-

ціональних інтересів 

України 

 

Зовнішні й 

внутрішні 

фактори, що 

впливають на 

діяльність  

торговельних 

підприємств у 

конкурентних 

умовах  розвитку 

споживчих 

ринків  Сила бренду рітейлера, кіль-

кість виходу нових брендів 

на споживчому ринку країни  

 

Ефективність логістичних та 

клірингових послуг, що на-

даються рітейлерам 

Імідж країни і міста в діло-

вому євросередовищі, що 

стимулюють інвестиції в 

сферу торгівлі, відносини 

типу В2І і В2В 

Оптимізація моніторингу ІТ-
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раціоналізація їх логістичної 
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клієнтами залежно від їх 

маркетингової географії 

Темпи розвитку економіки 
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платоспроможності потен-
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Відносини з факторингови-

ми компаніями, що фінан-

сують поставки з відстроч-

кою платежів і здійснюють 

покриття кредитних ризиків  
Торговельні війни з Росією, 

зміна правил гри  в бізнесі 

після вступу України в зону 

вільної торгівлі (ЗВТ)  з  

01.01.16 р. 

Якість діяльності інституцій, 

зокрема АМК України, щодо 

розвитку конкурентного 

середовища в сфері торгівлі, 

в т.ч. серед інтернет-рітейле-

рів 

Франчайзинг на торговель-

них підприємствах, парт-

нерство з відомими компа-

ніями, зростання впливу 

дискаунтерів на діяльність 

рітейлерів  

Формування загальної стратегії торговельного підприємства і формування стратегій розвитку 

за видами економічної діяльності з відповідним ресурсним забезпеченням для досягнення фінан-

сово-економічних і соціальних цілей діяльності  
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УДК 658.7:339.142 

 

Височин І. В., 

д.е.н., проф. кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торго-

вельно-економічний університет, м. Київ 

 

ЛОГІСТИКА ЯК ОСНОВА ПРОЦЕСНО-ПОТОКОВОГО ПІДХОДУ В 

УПРАВЛІННІ ТОВАРООБОРОТОМ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 
 

Анотація. У статті розглянуто процесно-потоковий підхід в управлінні товарооборотом підпри-

ємств торгівлі. Обґрунтована необхідність зміни підходів до управління товарооборотом із урахуванням 

сучасних вимог торговельного менеджменту. Представлено систематизацію поняття “логістика”, 
розкрито сутність логістики як сукупності функцій управління потоками та як науки про управління 

потоками. Враховуючи мету дослідження, доведено необхідність та доцільність застосування логістики 

в управлінні потоками та процесами торговельних підприємств з метою забезпечення їх конкуренто-

спроможності та фінансової стійкості в довготривалій перспективі. Запропоновано концептуальну схе-

му процесно-потокового підходу до управління товарооборотом підприємства торгівлі. Подальших дос-
ліджень потребують вплив потоків покупців на формування товарообороту підприємств торгівлі, а та-

кож підходи до оцінювання та управління цим впливом.  

 
Ключові слова: логістика, потоки торговельного підприємства, процеси торговельного підприємства, 

процесно-потоковий підхід в управлінні товарооборотом, концептуальна схема процесно-потокового під-

ходу. 

 

Vysochiyn I. V., 

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics and Finances of 

Enterprise, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv 

 

LOGISTICS AS A BASIS OF PROCESS-STREAM APPROACH TO 

TRADE ENTERPRISES TURNOVER MANAGEMENT 
 

Abstract. In the article the process-stream approach in managing the turnover of trade enterprises is exa-
mined. The necessity of changing approaches to turnover management, taking into account the requirements of 

modern trade management is grounded. Presented systematization of the concept “logistics”, showed the essence 

of logistics as a set of flows management functions and as a science about flows management. Considering the 
purpose of the study, the necessity and feasibility of logistics usage in flows and trade process management of 

trade enterprises to ensure their competitiveness and financial stability in the long term are proved. The 
conceptual scheme of a process-flow approach to trade enterprises turnover management is proposed. Further 

research is needed for customer streams influence on the formation of trade enterprises turnover, as well as 

approaches to the assessment and management of this influence. 

 

Keywords: logistics, trade enterprise flows, trade enterprise processes, process-flow approach to turnover 

management, conceptual scheme of process-streaming approach. 
 

Постановка проблеми. Розвиток глобалізацій-

них процесів в економіці спричинив сплеск нау-

кового інтересу до використання логістичного під-

ходу в різних видах економічної діяльності. Това-

рооборот підприємства торгівлі є результативним 

показником функціонування сформованої в ньому 

системи продажів як щодо досягнення мети його 

діяльності (прибутку) в умовах ринку, так і щодо 

забезпечення при цьому високого рівня задово-

лення платоспроможних потреб обслуговуваних 

покупців. Посилення конкуренції на ринку спожив-

чих товарів та невизначеності умов функціонуван-

ня торговельних підприємств актуалізують потребу 

в перегляді традиційних підходів до управління 

товарооборотом із урахуванням сучасних вимог 

торговельного менеджменту. В цьому контексті уп-

равління товарооборотом повинно розглядатися 

крізь призму процесно-потокового підходу та ім-

плементації ідей і концепцій логістики.  

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-

лемам управління товарооборотом підприємств тор-

гівлі присвячені праці вітчизняних та зарубіжних 

науковців В. Апопія, І. Бланка, Р. Валевич, А. Греб-

нєва, С. Лєбєдєва, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, В. Мар-

цина, Н. Міценко, І. Смоліна, А. Соломатіна, Р. Спі-

ро, Н. Стасюк, У. Дж. Стентона, Г. Стюарта,  

Н. Ушакової та ін. Значний внесок у розвиток теорії 
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та практики логістики в торгівлі зробили дослід-

ження таких українських вчених, як Л. Балабанова, 

Л. Гончар, Є. Крикавський [4; 5], Б. Мізюк [7],  

І. Міщук [8], Т. Москвітіна, Л. Фролова, Т. Хле-

вицька та ін. Проте питання застосування логістики 

в процесно-потоковому підході до управління това-

рооборотом підприємств торгівлі у них не дослід-

жувалися.  

 

Постановка завдання. Метою статті є систе-

матизація наукових підходів до визначення поняття 

“логістика”, їх узагальнення та обґрунтування до-

цільності застосування процесно-потокового підхо-

ду в управлінні товарооборотом підприємств тор-

гівлі з метою забезпечення їх конкурентоспромож-

ності в довготривалій перспективі. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Не-

зважаючи на значну кількість наукових досліджень 

вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері логіс-

тики для відслідкування еволюції цього поняття, 

слід зазначити неоднозначність його трактування 

(табл. 1).  

 

Систематизація авторських визначень дозволяє 

виокремити розгляд логістики як сукупності видів 

діяльності з управління потоками, як сукупності 

окремих функцій управління потоками, як науки 

 

Таблиця 1 

Систематизація авторських підходів до трактування поняття “логістика” 

 

№ з/п Автор, джерело Визначення  

1 2 3 

Логістика як сукупність видів діяльності з управління потоками 

1.  Бейєр Ф., 

Рутковськи К. [15] 

Логістика – це управління операціями переміщення і складування, яке спрямоване на 

полегшення просування продуктів з місць їх виникнення до місць їх кінцевого споживання, 

а також пов’язаної з ними інформації для забезпечення відповідного рівня обслуговування 

клієнта за помірною ціною  

2.  Хескетт Дж.  

[17] 

Логістика – це сукупність видів діяльності з управління потоками продукції, координації 

виробництва і ринків збуту за встановленого рівня послуг із мінімальними витратами 

3.  Бауерсокс Д.,  

Клосс Д.  

[1] 

Логістика – це складна сфера діяльності, що складається з окремих операцій, задача яких 

полягає у забезпеченні запланованого (цільового) рівня обслуговування споживачів при 

мінімальних загальних витратах, завдяки компетентності якої досягається стратегічна 

перевага підприємства 

4.  Семененко А.  [11] Логістика – це новий напрямок науково-практичної діяльності, цільовою функцією якого є 

наскрізна організаційно-аналітична оптимізація економічних потокових процесів 

Логістика як сукупність функцій управління потоками 

5.  Бушер Дж.  

[16] 

Логістика – це процес планування, реалізації та управління ефективним економічним рухом 

і збереженням сировинних матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції й 

пов’язаної з цим інформації з пункту виникнення у пункт споживання з метою забезпечення 

відповідності вимогам споживача 

6.  Європейська логіс-

тична асоціація 

[18] 

Логістика – це планування, виконання і контроль руху та розміщування людей і (або) това-

рів, а також підтримуючі дії, пов’язані з таким рухом і розміщуванням, у межах економічної 

системи, створеної для досягнення специфічних цілей 

7.  Лайсонс К., 

Джиллінгем М. [6] 

Логістика – це процес планування, реалізації та контролю за виробничим та ефективним за 

витратами потоком сировини, запасів незавершеного виробництва, готової продукції й 

пов’язаної з ними інформації від точки їх походження до точки споживання з метою 

відновлення цінності чи правильної їх утилізації 

8.  Тридід О.  

[14] 

Логістика – це поєднання процесів планування і контролю руху матеріальних цінностей зі 

скороченням витрат на їх переміщення й інформаційне забезпечення  

Логістика як наука про управління потоками 

9.  Гаджинський А. [3] Логістика – це наука про раціональну організацію виробництва і розподілу, що пов’язана з 

розробкою раціональних методів управління матеріальними й інформаційними потоками та 

ефективним просуванням готової продукції від місця виробництва до місця споживання 

10.  Крикавський Є. [4] Логістика – це наука про оптимальне управління матеріальними, інформаційними та 

фінансовими потоками в економічних адаптивних системах із синергічними зв’язками 

11.  Міротін Л., 

Ташбаєв И.  

[9] 

Логістика – це наука про організацію спільної діяльності менеджерів підприємства, групи 

підприємств з метою ефективного просування продукції за ланцюгом “закупівля сировини – 

виробництво продукції – розподіл”, а також цілеспрямованих транспортно-людських пото-

ків на основі інтеграції й координації операцій, процедур і функцій, що виконуються у рам-

ках даного процесу, з метою мінімізації загальних витрат ресурсів 

12.  Родніков А.  

[10] 

Логістика – це наука про планування, контроль та управління транспортуванням, складуван-

ням та іншими матеріальними і нематеріальними операціями, що здійснюються у процесі 

доведення сировини і матеріалів до виробничого підприємства, внутрішньозаводської пере-

робки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача у 

відповідності з інтересами і вимогами останнього, а також передачі, зберігання та обробки 

відповідної інформації 

13.  Сергєєв В.  

[12] 

Логістика – це наука про управління та оптимізацію матеріальних і супутніх їм потоків (ін-

формаційних, фінансових, сервісних та ін.) в мікро-, мезо- чи макроекономічних системах 

14.  Скоробогатова Т. 

[13] 

Логістика – це наука про управління матеріальними, а також пов’язаними з ними 

інформаційними, фінансовими і сервісними потоками в певній системі 
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про управління потоками. Вважаємо, що з точки 

зору практичної діяльності логістику слід розгляда-

ти в широкому розумінні як сукупність функцій уп-

равління (планування, організації, контролю та ін.) 

ефективно організованими матеріальними потока-

ми (сировини, готової продукції, товарів, тощо) і 

відповідної інформації з пунктів відправлення до 

пунктів споживання з метою задоволення потреб 

клієнтів. Натомість з точки зору теорії, безумовно, 

можна вести мову про формування науки з уп-

равління потоками (матеріальними, інформаційни-

ми, фінансовими та ін.).  

Переосмислення шляхів забезпечення позитив-

них фінансових результатів діяльності підприємств 

торгівлі, перш за все, через максимальне задово-

лення потреб населення у товарах та високому рівні 

торговельного обслуговування, а також переорієн-

тація критеріїв оцінки їх господарської діяльності з 

кількісних на якісні уможливили використання 

процесно-потокового підходу в управлінні товаро-

оборотом підприємств торгівлі. Необхідність тако-

го підходу полягає в зміні акцентів господарської 

діяльності: головну роль за цим підходом відіграє 

не товар, а процес у формі потоку (матеріального, 

інформаційного тощо). Вважаємо, що з точки зору 

процесно-потокового підходу управління товаро-

оборотом підприємства торгівлі – це комплекс рі-

шень і дій щодо гармонізації й інтеграції потоку 

споживачів та товарного, фінансового, сервісного, 

інформаційного, кадрового потоків, спрямований 

на досягнення запланованих обсягів і структури то-

варообороту підприємства торгівлі та забезпечення 

його зростаючої динаміки при раціональних витра-

тах на організацію відповідних потокових процесів 

[2, с. 21-22]. 

Застосування логістики як основи процесно-

потокового підходу в управлінні товарооборотом 

базується на таких концептуальних положеннях: 

об’єктом управління є єдиний потоковий процес 

руху товарних ресурсів, над якими виконуються 

логістичні операції; оптимізація руху товарних та 

відповідних їм інформаційних, фінансових та ін-

ших потоків здійснюється шляхом їх організації, 

планування, координації і контролю; орієнтація уп-

равління на інтереси та запити кінцевих спожи-

вачів, інших “стейкхолдерів” (рис. 1).  

Управління потоковими процесами, їх пере-

творення та оптимізація дозволяють максимально 

використати потенційні можливості підприємств, 

мінімізувати витрати торговельної діяльності та, як 

наслідок, підвищити її фінансові результати. Як 

зазначає Є. Крикавський, “…концепція логістики у 

традиційному вимірі п’яти характеристик (мислен-

ня категоріями вартості (користі), системи, повних 

витрат, ефективності та обслуговування клієнта), 

хоч і не суперечить концепції процесного управлін-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Концептуальна схема процесно-потокового підходу до управління товарооборотом підприємства 

торгівлі 

 

Ресурсні потоки підприємства 

торгівлі: 

товарні (товарне забезпечення, 

товарні запаси); 

матеріально-технічні; 

інформаційні; 

фінансові (потоки платежів за 

придбання товарів у постачальників); 

інтелектуально-кадрові та ін.) 

 

Результат діяльності підприємства - товарооборот  

(показник реалізованого попиту покупців) 

Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства - прибуток 

Основні та допоміжні процеси 

Витратні потоки 

підприємства торгівлі: 

матеріальні; 

інформаційні; 

фінансові (потоки платежів за 

придбані покупцями товари); 

сервісні; 

інші. 

Вхід 

Вихід 

Потоки 

покупців 

 

Основні: 

формування товарних ресурсів; 

консультаційно-торговельне обслуговування; 

продаж товарів; 

розрахунково-касове обслуговування; 

післяпродажне обслуговування та ін. 

Управлінські: 

планування; 

організація; 

координація; 

мотивація; 

аналіз; 

облік і контроль 

Допоміжні: 

закупівлі й постачання 

товарів; 

приймання товарів; 

зберігання товарів; 

підготовка товарів до 

продажу та ін. 
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ня, однак, є більш цілеспрямованою на виявлення 

та елімінування цільових конфліктів в ідентифіко-

ваних частинах системи, якщо представити підпри-

ємство як деяку систему бізнес-процесів. Не вини-

кає конфліктів в теорії і щодо управління логістич-

ними (матеріальними, фінансовими, інформаційни-

ми) потоками” [5, с. 31-32].  

Функціональними сферами процесно-потоково-

го управління товарооборотом підприємства торгів-

лі є оптимізація фізичного переміщення товарів; ут-

римання оптимальних товарних запасів; синхро-

нізація основних та допоміжних процесів; управ-

ління загальними логістичними витратами; покра-

щення інформаційних процесів.  

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. У використанні логістич-

ного підходу в процесно-потоковому управлінні 

товарооборотом підприємств торгівлі зацікавлені 

всі учасники логістичного ланцюга: 

– постачальники товарів – внаслідок форму-

вання стійких, довготривалих господарських зв’яз-

ків; підвищення надійності прогнозних оцінок по-

питу кінцевих споживачів; покращення інформа-

ційного забезпечення управлінських рішень; зни-

ження рівня логістичних ризиків та ін.; 

– підприємства торгівлі – внаслідок забезпе-

чення постачання товарних ресурсів у необхідних 

обсягах та асортименті, гарантованої якості; збере-

ження якості товарів у процесі їх товаропросуван-

ня; прискорення оборотності товарних запасів; оп-

тимізації витрат із товаропросування; контролю-

вання рівня цін у межах логістичного ланцюга; 

покращення інформаційного забезпечення управ-

лінських рішень; зниження рівня логістичних ризи-

ків; підвищення фінансової стійкості та ін.; 

– покупці – внаслідок гарантії якості та без-

печності товарів; скорочення витрат часу на прид-

бання необхідних товарів; оперативне реагування 

постачальників товарів на зміну попиту; підвищен-

ня рівня інформованості щодо пропозиції товарів і 

послуг в підприємствах торгівлі. 

Подальших досліджень потребують вплив по-

токів покупців на формування товарообороту під-

приємств торгівлі через сприйняття ними цінності 

товарів та підтримання їх лояльності до торговель-

ного підприємства, а також підходи до оцінювання 

та управління цим впливом.  
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Анотація. У статті розглянуто процес планування й умови організації маркетингової діяльності в 
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Постановка проблеми. Процес активного роз-

витку Інтернету привів до широкого впровадження 

глобальної мережі як ефективного інструменту 

маркетингу в діяльності підприємств. Завдяки су-

часним інформаційно-комп’ютерним мережам фа-

хівці обмінюються інформацією між фірмами, отри-

мують дані про продавців, покупців і конкурентів, 

знаходять у базах даних необхідну інформацію для 

прийняття управлінських рішень. 

Доцільність використання Інтернету в марке-

тинговій діяльності фірм обумовлена потребою вра-

хування специфіки та умов застосування сучасних 

технологій при реалізації маркетингових підходів 

до просування продукції, пошуку інформації, по-

тенційних клієнтів і ділових партнерів, розширення 

ринків і каналів збуту, забезпечення результатив-

ності рекламних кампаній, організації ефективної 

системи зворотного зв’язку зі споживачами. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва-

гомий внесок у розвиток теоретичних положень 

щодо маркетингової діяльності в Інтернеті зроблено 

багатьма відомими вченими, серед яких Л. Вебер 

[3], Ф. Котлер [7], Т. Кеглер, П. Даулинг, Б. Тейлор, 

Д. Тестерман [9], Б. Халлиган [10] та інші. Сучасні 

дослідження прикладних аспектів маркетингу в ме-

режі знаходять відображення у працях таких нау-

ковців, як В. Алексунин [1], Т. Буренин [2], Ф. Гу-

ров [4], В. Карасева [5], Р. Костяев [6] та І. Литов-

ченко [8]. Разом із тим, надалі невирішеними зали-

шаються питання забезпечення якісного викорис-

тання Інтернету в маркетинговій діяльності фірм; 

належна увага не приділяється проблемам плану-

вання та організації як складовим процесу управ-

ління маркетингом у мережі. 

 

Постановка завдання. Основною метою статті 

є дослідження процесів планування та організація 

маркетингової діяльності в Інтернеті як основи для 

побудови інтерактивної системи маркетингу під-

приємства в мережі з характеристикою відповідних 

етапів реалізації різних видів робіт. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Весь 

процес планування маркетингової діяльності під-

приємства в мережі Інтернет розпочинається з фор-

мування основної ідеї його веб-сайта. Для досяг-

нення поставленої мети необхідно висунути уні-

кальну ідею сайта, його дизайну або моделі прода-

жів для того, щоб користувачі мережі могли іденти-

фікувати його серед інших сайтів мережі. Запропо-

нована на цьому етапі ідея є вихідним пунктом для 

проведення наступних заходів і може бути надалі 

значно модифікована. При цьому дуже важливим 

стає досвід роботи в Інтернеті, за відсутності якого 

доцільно витратити час на його одержання. 

Одним із необхідних початкових етапів є про-

ведення маркетингових досліджень, метою яких 

виступає аналіз конкурентів і придатності товарів 

підприємства для збуту в мережі. Практикується 

проведення традиційних маркетингових досліджень, 

що включають вивчення товарної та фірмової струк-

тури ринку, структури споживачів та їхньої пове-

дінки, що дозволяє розширити діяльність підпри-

ємства за рахунок Інтернету. Передбачається, що 

фірма займає визначену ринкову нішу, має визначе-

ний набір продукції або послуг, а також чітке 

уявлення про свого цільового споживача. 

У випадку початку маркетингової діяльності в 

Інтернеті підприємству необхідно провести дослід-

ження в самій мережі, а на першому плані у цьому 

випадку опиняється дослідження конкурентів. Як 

інструменти пошуку можуть бути використані по-

шукові машини чи каталоги, “жовті сторінки” і те-

матичні сервери. У результаті дослідження можна 

зібрати, як мінімум, таку інформацію про веб-сайт 

конкурентів: назву, URL-адресу, географічний ре-

гіон діяльності, сильні й слабкі сторони їх предс-

тавництва в Інтернеті, методи, що використову-

ються для залучення відвідувачів. Така інформація 

дозволить по-новому подивитися на раніше розроб-

лену ідею реалізації сайта підприємства, можливо, 

навіть її переосмислити [3].  

Дослідження конкурентів у мережі також доз-

воляє зробити висновок про придатність продукції 

підприємства для продажу через мережу. Крім того, 

варто виділити час і на вивчення технічних мож-

ливостей Інтернету та існуючих технологій щодо 

реалізації сайта. 

Під час визначення цільового сегмента спожи-

вачів необхідно скласти опис цільової аудиторії, на 

яку, в першу чергу, буде націлений веб-сайт. При 

цьому доцільно враховувати рівень представлення 

цільового сегмента споживачів у Інтернеті. Потім 

можна переходити до формування плану рекламної 

кампанії підприємства в Інтернеті, яку потрібно 

спрямувати на повідомлення користувачів про 

представлення підприємства в мережі. Для фірм 

традиційними вважаються такі заходи з рекламу-

вання веб-сайта: 

- реєстрація на пошукових машинах Інтернету; 

- розміщення безкоштовних посилань на веб-

сайт у каталогах; 

- розміщення посилань у “жовтих сторінках” 

мережі; 

- реєстрація на тематичних Jump Stations; 

- розміщення посилань на інших сайтах; 

- розміщення рекламних оголошень на добре 

відвідуваних сайтах; 

- публікація на інших сайтах матеріалів, що 

містять посилання на веб-сайт підприємства; 

- періодичне розсилання електронною поштою 

повідомлень про сайт усім зацікавленим особам; 

- участь підприємства у телеконференціях су-

міжної тематики; 

- активне використання списків розсилання; 

- застосування традиційних видів реклами, а 

також імені веб-сайта у всіх видах рекламної 

продукції підприємства [9]. 

Важливим етапом організації маркетингової діяль-

ності підприємства у мережі виступає створення 

бюджету, який дозволяє оцінити можливості та 

реальні витрати на всі види передбачуваних захо-

дів. При оцінці витрат і плануванні прибутку необ-

хідно врахувати, що присутність підприємства в 

Інтернеті через веб-сайт може принести прибуток у 

вигляді підвищення іміджу торгової марки, просу-

вання товарів підприємства, залучення нових спо-

живачів, появи нового каналу збуту продукції, по-

ліпшення сервісного обслуговування наявних і по-

тенційних клієнтів, можливого зменшення витрат 

на доставку і продаж товарів, пакувальні матеріали 

і документообіг.  

Побудова системи маркетингу на основі веб-

сайта вимагає значних інвестицій, для чого треба 

знайти джерела фінансування. Один зі шляхів 

вирішення проблеми – використання позичкових 

коштів, для залучення яких потрібно скласти біз-

нес-план діяльності підприємства в Інтернеті. Він 

повинен дати чітке уявлення про вид і сферу діяль-

ності, проблеми, з якими фірма може стикнутися 

під час її ведення, і про результати такої діяльності.  

Бізнес-план покликаний переконати потенцій-

них інвесторів вкласти кошти у пропонований ін-

терактивний проект. Такий план розкриває зміст 

традиційних розділів і має складатися з урахуван-

ням унікальної природи та властивостей середови-

ща мережі (табл. 1).  

Через те, що бізнес-план стосується безпосе-

редньої діяльності підприємства в Інтернеті, спо-

чатку доцільно приділити увагу особливостям ме-

режі, а потім тому, як продукт (послуга) та Інтернет 

сполучаться один із одним чи доповнять один 

одного. При написанні бізнес-плану важливо знати 

цільову аудиторію, адже якщо інвестор не має спе-

ціальної підготовки, то поряд із технічною термі-

нологією слід розмістити відповідні визначення. 

У свою чергу, важливими складовими плану 

маркетингу підприємства в Інтернеті повинні стати 

наступні пункти [6]: 

1. Споживачі – необхідно визначити їхній 

цільовий сегмент і з’ясувати, скільки осіб реально 

заходить у мережу. Існують організації, що прово-

дять спеціалізовані демографічні дослідження і 

можуть бути корисними для отримання відповідей 

на такі питання. 

2. Конкуренти – використовуючи пошукові сис-

теми мережі, можна знайти відомих конкурентів 

або продукцію, яка аналогічна пропонованій під-
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приємством. Визначивши конкурентів, слід повер-

татися до пошукових систем раз у кілька тижнів чи 

місяців, адже до Інтернету підключаються нові 

фірми. Крім того, потенційним інвесторам вкрай 

цікаво довідатися з бізнес-плану, як підприємство 

планує боротися з конкуренцією. 

3. Реклама – доцільно описати, яким чином під-

приємство збирається рекламувати власну продук-

цію або послуги в Інтернеті. 

4. Ціни – потрібно визначити політику ціно-

утворення на продукцію або послуги підприємства. 

Якщо продукція підприємства – це інформація, що 

розповсюджується через мережу, доцільно спробу-

вати створити систему розцінок для обґрунтування 

власних цін або розпочати з вивчення того, як 

схожу продукцію оцінювали інші. 

5. Доставка та оплата – необхідно обрати систе-

му доставки продукції до клієнтів і одержування 

від них відповідної оплати. 

Детальної уваги потребує підготовка розділу 

бізнес-плану “Операції й виробництво”, в якому до-

цільно описати організаційні аспекти діяльності в 

Інтернеті, включаючи щоденні операції та фізичне 

місце розташування; визначити, яке устаткування 

потрібно для роботи підприємства в мережі; вказа-

ти, чи буде використовуватися при цьому власний 

веб-сайт чи буде орендуватися місце на сайті іншої 

фірми. Також варто з’ясувати, хто відповідатиме за 

веб-сайт і виконуватиме відповідну роботу (наймати-

ме фахівців із досвідом роботи в мережі чи прово-

дитиме навчання власних працівників). При цьому 

слід представити детальну інформацію про очікува-

ні витрати. 

Визначаючи ризики, пов’язані з реалізацією 

інтерактивного проекту, варто описати ті з них, із 

якими підприємство може реально стикнутися. 

Поряд зі звичайними ризиками бізнесу, такими як 

погіршення загального положення в галузі, підви-

щення собівартості, непередбачене вторгнення кон-

курентів, слід також описати специфічні ризики, 

характерні виключно для мережі Інтернет (наприк-

лад, імовірність “зараження” комп’ютерними віру-

сами, “вторгнення” хакерів, неочікувані несприят-

ливі зміни політики або законодавства тощо). 

Важливе значення для потенційних інвесторів 

має фінансовий розділ бізнес-плану, оскільки там 

слід довести прибутковість інтерактивного проекту. 

В нього необхідно включити всі істотні фінансові 

аспекти, не забувши про незначні, порівняно з ін-

шими видами діяльності, витрати, які пов’язані з 

роботою підприємства в Інтернеті [2]. 

Крім того, завчасно доцільно визначити вико-

навців проекту. Відомо, що Інтернет є високотехно-

логічною сферою, тому потрібні один фахівець чи 

навіть декілька спеціалістів із досить високим рів-

нем кваліфікації для виконання всіх робіт. Оскільки 

Інтернет вимагає постійної уваги до себе для вдос-

коналювання веб-сайта підприємства, необхідно 

розглянути виділення окремих штатних одиниць. 

Для проведення короткострокових робіт можна 

 

Таблиця 1 

Структура бізнес-плану для організації маркетингової діяльності  

підприємства в Інтернеті (власна розробка) 

 

№ Назва розділу Характеристика змісту кожного розділу 

1 Коротка характеристика 
Передбачає короткий опис всіх пунктів бізнес-плану. 

Частково відображає дані про потенціал Інтернету для фірми. 

2 Опис діяльності 
Містить опис продукції/послуг підприємства. 

Представляє детальну інформацію про галузь у цілому. 

3 План маркетингу 

Опис цільового ринку збуту та основних конкурентів.  

Представлення плану рекламної кампанії в мережі. 

Вибір механізму доставки продукції/послуг до замовника. 

Визначення системи платежів і проведення оплати. 

4 
Дослідження 

і розвиток 

Конкретизація деяких технічних деталей бізнес-проекту: 

- На якій стадії розробки знаходиться проект? 

- Що потрібно для його успішного завершення? 

- Який орієнтовний кошторис витрат на нього? 

- Які подальші плани стосовно проведення маркетингових досліджень і 

врахування перспектив розвитку мережі? 

5 Операції та виробництво 

Характеристика організаційних аспектів бізнесу, визначення відповідальних за 

реалізацію проекту та виконання робіт із забезпечення функціонування веб-сайта. 

Прогнозна оцінка загальної величини очікуваних витрат. 

6 Управління 
Хто здійснює керівництво бізнесом і опис їхнього досвіду роботи з продукцією 

підприємства в Інтернеті. 

7 Ризики 
Містить аналіз основних ризиків у реалізації бізнес-проекту з урахуванням 

специфічних умов діяльності в мережі. 

8 Фінанси 

Обґрунтування прибутковості проекту через визначення фінансових аспектів 

порівняно з іншими видами діяльності та витрат, які пов’язані з роботою 

підприємства в Інтернеті  

9 Період 
Хронологічний опис усіх кроків, які доцільно здійснити для реалізації бізнес-про-

екту 

10 
Бібліографія 

і додатки 

Перелік ділових посилань і сервісів Інтернету для отримання додаткової інформа-

ції про специфіку маркетингової й бізнес-діяльності в мережі 
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залучити сторонні фірми, які надають допомогу в 

проведенні веб-маркетингу і стимулюванні збуту. 

Витрата досить невеликих коштів здатна принести 

корисні знання і поради з їхнього боку й реальну 

допомогу в реалізації запланованих етапів марке-

тингової діяльності в мережі.  

У процесі створення веб-сайта підприємства 

необхідно провести ряд організаційних етапів (рис. 1), 

починаючи з дослідження сайтів конкурентів для 

отримання якомога більшої інформації та практич-

них навиків із позиції споживача, виявлення пере-

ваг і недоліків підприємства та використання цієї 

інформації при створенні власного веб-сайта. 

З метою успішної реалізації веб-сайта підпри-

ємства першочерговим завданням є вибір марке-

тингових цілей його розміщення у мережі. Навіть 

після короткого ознайомлення з різними типами 

діючих веб-сайтів можна виділити базові концепції 

їх побудови, на основі чого сформувати власну кон-

цепцію, що найбільш повно відповідає потребам 

підприємства [8].  

Загалом у маркетинговій діяльності підприєм-

ств розміщення сайтів в Інтернеті може передба-

чати досягнення таких основних цілей: 

- рекламування, просування торгової марки 

фірми і/або її товарів; 

- розширення системи зв’язків із громадськіс-

тю; 

- забезпечення споживачів, партнерів, акціоне-

рів і рекламних агентів повною та достовірною 

інформацією про підприємство і його товари; 

- організація інформаційної перед- і післяпро-

дажної підтримки своїх споживачів; 

- забезпечення прямого продажу та продажу з 

однієї фірми іншим; 

- організація каналу просування для власної 

продукції (у випадку можливості її поширення 

через канали Інтернету). 

Визначивши цілі присутності підприємства в 

Інтернеті, варто обрати критерії, за якими буде про-

водитись оцінка досягнення поставлених цілей. Та-

кими критеріями можуть стати кількість відвіду-

вачів веб-сайта фірми за визначений період часу, 

якщо його мета передбачає, наприклад, розвиток 

іміджу підприємства; збільшення прибутку за дея-

кий період часу через розширення системи марке-

тингу за рахунок Інтернету й залучення більшої 

кількості клієнтів; збільшення обсягів продажу при 

використанні Інтернету як нового каналу для про-

дажу товарів або послуг тощо [10].  

На другому етапі доцільно визначити призна-

чення веб-сайта, цілі його створення і функціону-

вання, обрати цільову аудиторію – наявних клієнтів 

і потенційних споживачів продукції підприємства. 

Якщо перших цікавлять більше підтримка та нові 

пропозиції, то другим (серед них особи, які ще не 

купували продукцію фірми) слід детально розказу-

вати, чим вона займається і що може запропону-

вати потенційному відвідувачу сайта. Також варто 

обдумати, чи справді веб-сайт є найефективнішим 

методом досягнення маркетингових цілей підпри-

ємства, адже не варто одразу покладати надто ве-

ликі надії на його результативність. 

Третій етап передбачає підготовку інформації 

для розміщення на веб-сайті. Для цього необхідно 

адаптувати матеріали рекламних листівок, баз да-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Процес формування системи маркетингу підприємства на основі веб-сайта 

Система маркетингу на основі  

веб-сайта підприємства 

Визначення маркетингових цілей веб-сайта, 

проведення маркетингових досліджень, 

розробка плану необхідних заходів 

Етап 1. 

Визначення цілей і 

шляхів їх досягнення 

Етап 2. 

Реалізація веб-сайта 

підприємства 

Вибір місця розміщення і провайдера інтернет-послуг; 

розробка дизайну та структури сайта. 

Поєднання функцій веб-сайта з бізнес-системою 

підприємства. Проведення тестування веб-сайта.  

Етап 3. 

Залучення відвідувачів 

на сайт 

Використання всіх видів інтернет-реклами для 

впливу на поточних і потенційних клієнтів: 

від розміщення банерів до використання списків 

розсилання й участі в телеконференціях 

 
Етап 4. 

Підбиття  

підсумків 

Порівняння отриманих результатів із запланованими 

показниками за раніше встановленими критеріями 
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них, прес-релізів, специфікацій товарів. При побудо-

ві веб-сайта надається змога відвідувачам шукати 

інформацію у великій базі даних, що потребує ча-

сових і фінансових затрат. Тому перш ніж перейти 

до наступного етапу доцільно визначити можливі 

дії цільової аудиторії на веб-сайті, способи вимірю-

вання його ефективності та інформацію, яку варто 

розмістити на веб-сайті, для чого доцільно скласти 

відповідний план заходів. 

На четвертому етапі вже можна порахувати 

обсяг витрат і визначити розподіл обов’язків між 

працівниками підприємства та інших організацій, а 

також вирішити, на чиєму комп’ютері буде розмі-

щено веб-сайт. Кращим вважається його розміщен-

ня у провайдера, адже це обійдеться фірмі не лише 

дешевше і швидше, але ще й з технічною підтрим-

кою. 

Важливим організаційним етапом (п’ятим) вва-

жається складання сценарію веб-сайта, який перед-

бачає визначення кількості та якості зв’язку, розта-

шування тексту, графіків, інтерактивних бланків і 

т.д. Особливу увагу звертають на першу веб-сто-

рінку, оскільки вона формує перше враження відві-

дувачів про сайт підприємства. Логічним завершен-

ням цього етапу є підготовка кінцевого варіанта 

тексту та проведення його тестування. 

На шостому етапі рекомендується протестувати 

веб-сайт підприємства у діалоговому режимі. Коли 

сторінки сайта встановлені, варто перевірити робо-

ту кожної з них і визначити час на завантаження 

однієї сторінки. Крім того, слід перевірити, чи 

доходять усі повідомлення, які відправляються, до 

відвідувачів сайта і чи добре працює власний пер-

сонал.  

Важливу роль відіграє організація підтримки і 

вдосконалення сайта. Після того, як веб-сайт почав 

функціонувати, настав час його рекламувати, вив-

чати реакцію відвідувачів і на цій основі його вдос-

коналювати. Якщо підприємство бажає, аби відві-

дувач на нього повернувся ще раз, необхідно під-

тримувати інтерес до сайта, регулярно оновлюючи 

його вміст, вносячи зміни і доповнення, що перед-

бачає додаткові витрати на редагування [4]. 

Практика показує: для веб-сайта характерним є 

дворівневий показ продукції. По-перше, це розмі-

щення простої інформації (логотип, контактна ін-

формація, основні дані про підприємство, дані про 

його товари і послуги). Для більшості фірм марке-

тинг на такому рівні не приносить бажаного рівня 

прибутку. По-друге, це представлення на сайті спе-

цифічної та розважальної інформації. Після відвіду-

вання такого веб-сайта споживач отримує задово-

лення, що є вагомим етапом інтерактивного марке-

тингу, особливо коли підприємство бажає перетво-

рити відвідувачів веб-сайта на своїх постійних 

клієнтів. 

При якісній організації робіт стосовно побудови 

системи маркетингу в Інтернеті вона має вдоско-

налюватись і розвиватись. Вважаємо, що після під-

биття перших підсумків доцільно корегувати зага-

льні цілі веб-сайта щодо використання ресурсів ме-

режі, тобто переглядати завдання першого етапу. 

При недостатній віддачі сайта через невдалу реа-

лізацію дизайну або невелику кількість відвідувачів 

слід повернутися до другого або третього етапу для 

проведення корегувань. Значні зміни в початкові 

плани може вносити і середовище Інтернету, висо-

ка динаміка якого вимагає постійного вдосконален-

ня методів і засобів взаємодії з ним із боку під-

приємства. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Якісне планування та 

організація маркетингової діяльності підприємства 

в Інтернеті на основі розробки та забезпечення 

функціонування веб-сервера виступає базисом по-

будови системи маркетингу в мережі, яку доцільно 

вважати ітераційним процесом, що змінюється ра-

зом із розвитком мережі.  

Результатом послідовного виконання етапів цього 

процесу виступає створення, розміщення і просу-

вання веб-сервера в Інтернеті як одного з ефектив-

них інструментів реалізації всієї маркетингової 

програми. Поряд із тим, нагальними для подальших 

досліджень залишаються питання оцінки ефектив-

ності використання мережі в системі маркетингу 

підприємства з урахуванням економічних, організа-

ційних, соціальних та інших аспектів. 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  

(ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ЕСЕНЦІЯ)  
 

Анотація. Визначено організаційно-економічний механізм управління підприємствами як комплекс 

заходів, що характеризується набором специфічної взаємодії зв’язків, що зобов’язані враховувати запла-

новані, контрольовані та організовані виробництвом зміни в галузі структури організації, виробничих 
процесів і вирішувати проблеми забезпечення та ефективного здійснення модернізації підприємства. 

Сформульована й обґрунтована есенція механізму управління підприємства як система взаємопов’язаних 

організаційних та економічних елементів, орієнтована на виконання цілей здійснення ефективної діяль-

ності підприємства, що відображає підвищення вимог до організаційних, правових та економічних мето-

дів управління. За своєю структурою механізм визначено автором у вигляді сукупності організаційно-
економічних компонент як форм і методів господарювання: економічний інтерес, матеріальне стимулю-

вання, планування, ціноутворення, управління якістю продукції, інноваційна діяльність, організаційна 

структура, які перебувають у системному взаємозв’язку, утворюють єдине ціле й орієнтовані на основі 
раціонального використання виробничих ресурсів та обліку сформованої нової економічної ситуації на 

сталий розвиток підприємства. 

 

Ключові слова: механізм, підприємство, підприємства харчової промисловості, управління, ефек-

тивність, розвиток, конкуренція.   
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ENTERPRISE MANAGEMENT MECHANISM 

(ORGANIZATIONAL-ECONOMIC ESSENCE) 
 

 Abstract. The organizational-economic mechanism of enterprises management is defined as a package of 

measures, which is characterized by a set of specific interaction relationships, which must take into account the 
planned, controlled and organized by production changes in the sphere of organization structure, production 

processes and solve the problems of ensuring and effective implementation of enterprise’s modernization. The 

essence of enterprise management mechanism is formulated and substantiated as a system of interrelated orga-
nizational and economic elements, focused on completing of goals of enterprise’s effective activity, which reflects 

the increase of requirements to the organizational, legal and economic management methods. By the structure the 

mechanism is defined by the author as a set of organizational-economic components like forms and methods of 

economic activity: economic interest, material incentives, planning, pricing, product quality management, 

innovative activity, organizational structure, which are in the system relationship, form a whole unit and are 
oriented on the sustainable development of the enterprise on the basis of production resources rational use and 

accounting of the formed new economic situation. 

 
Keywords: mechanism, enterprise, food industry enterprises, management, efficiency, development, com-

petition. 
 

Постановка проблеми. Формування сталого 

розвитку та господарювання підприємств в умовах 

світової глобалізації обумовлене просторовим охоп-

ленням всього світового простору, його окремими 

континентами та регіонами. Життєдіяльність насе-

лення і людини як основної складової продуктив-

них сил просторових територіальних структур по-

в’язане з продовольчою сферою, яка займає значне 

місце в пріоритетних напрямках розвитку соціаль-

но-економічної політики держави. Головним напря-

мом розвитку та важелем ефективного функціону-

вання світової економіки, економіки регіонів і країн 

світу є, безперечно, продовольство – його спожи-

вання, обмін, розподіл і виробництво. Саме тому в 

умовах глобалізації економіки рівень розвитку 

підприємств харчової промисловості є показником 
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розвитку економіки країни та соціальним індикато-

ром, який характеризує певною мірою рівень життя 

населення. Унікальність та специфіка її вироб-

ництва полягає в тому, що вся вироблена продукція 

споживається безпосередньо споживчим ринком, а 

ціни та обсяги складають споживчий кошик, впли-

ваючи таким чином на розмір прожиткового рівня – 

його мінімального визначення. Тому актуальним є 

питання до всебічних проблем функціонування під-

приємств України.  

Розробка організаційно-економічного механіз-

му управління підприємства – ключова задача ке-

рівництва, обдумане, зважене і кваліфіковане уп-

равління виробництвом, а також розробка і реаліза-

ція зовнішньої й внутрішньої, конкурентоспромож-

ної політики підприємств. Залежно від стратегічних 

задач, впливу зовнішнього середовища, внутрішніх 

факторів та об’єкта конкретного дослідження меха-

нізм може включати в себе безліч різноманітних 

елементів: організаційно-управлінських, технологіч-

них, маркетингових, фінансових, інвестиційних, предс-

тавлених у різних аспектах. Термінологічну конст-

рукцію “механізм” в економічних дослідженнях де-

талізують як “механізм управління”, “господарсь-

кий механізм”, “організаційно-економічний меха-

нізм”, “фінансовий механізм”, “механізм соціально-

економічного розвитку”. Зауважимо, що в одних 

моментах під механізмом розуміють сукупність 

станів системи – “механізм соціально-економічного 

розвитку” (сукупність соціально-економічних ста-

нів господарської системи), в других – головну ру-

шійну силу розвитку, головний елемент структури 

системи, особливості його взаємодії з іншими еле-

ментами.  

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Віт-

чизняні та зарубіжні вчені-дослідники, автори пуб-

лікацій стосовно механізму ефективного управлін-

ня виробництвом ретельно вивчали сутність, зміст 

та принципи формування, вдосконалення та роз-

робки організаційно-економічного механізму ефек-

тивного управління підприємствами. Зокрема, се-

ред них: Л. Абалкін, А. Чухно, П. Борщевський,  

О. Бутнік-Сіверський, Л. Дейнеко, Д. Крисанов,  

Т. Мостенська, Г. Тарасюк, В. Гросул, І. Кузнецова, 

Р. Кононенко, О. Школьний, Т. Гончаренко. Проте 

вважаємо, що на теперішній час у фундаменталь-

них та прикладних дослідженнях не розроблено 

достатньо повноцінне поняття дефініції.  

 

Постановка завдання. Дослідити та запропо-

нувати механізм управління підприємством із ура-

хуванням організаційної та економічної складової 

як основи для економічного зростання та ефектив-

ної діяльності підприємств, що дозволяє здійснити 

декомпозицію чинників процесу і поліпшити зміст 

етапів управління, що значно збагачує економічну 

теорію управління сучасними підприємствами. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. На 

конкурентоспроможність підприємства впливає без-

ліч факторів, проте для ефективного функціонуван-

ня важливий не тільки характер чинників, а й ефек-

тивний механізм, що забезпечує стійкий розвиток 

суб’єкта господарювання. Можливість оцінки стій-

кості підприємства допускає управляти її рівнем, 

ефективно й адекватно ринковій ситуації викорис-

товувати свій потенціал і досягнути сприятливого 

економічного результату. 

Термін “механізм” в економічних наукових 

працях введений в обіг у другій половині 60-х років 

ХХ століття і, незважаючи на порівняну новизну, 

одержав всебічне поширення. Серед найважливі-

ших структурних підрозділів “механізму” вітчизня-

ні вчені виділяють: форми господарських зв’язків, 

завдяки яким здійснюється своєрідний “обмін речо-

вин” в економіці, у тому числі оборот засобів ви-

робництва, фінансово-кредитні відносини; форми 

організації суспільного виробництва (поділ праці, 

спеціалізація виробництва, його розміщення та 

інші, за допомогою вдосконалення яких суспільс-

тво впливає на розвиток продуктивних сил і забез-

печує підвищення ефективності їх використання); 

сукупність економічних важелів і стимулів впливу 

на виробництво і учасників господарської діяльно-

сті, за допомогою яких забезпечується узгодження і 

стимулювання господарської діяльності; структуру, 

форми і методи планування і господарського керів-

ництва, в складі яких одночасно з економічними 

можуть бути виділені також правові й соціально-

психологічні форми і методи; спосіб функціонуван-

ня господарської системи (незалежно від її розмі-

ру), в основу якого покладена певна сукупність ви-

робничих відносин (ознаки процесу). Ми вважаємо, 

що найбільш доцільним буде розглянути механізм 

як сукупність ресурсів економічного процесу і різ-

номанітних способів їх сполучення, у зв’язку з тим, 

що модернізація є об’єктом дослідження. Доскона-

лою особливістю запропонованого поняття є наяв-

ність процесу і нерозривний зв’язок і підпорядкова-

ність механізму процесу. В даному понятті “меха-

нізм” представлений як керований ресурс процесу, 

тобто здійснено розмежування механізму від управ-

ління. 

Ключовою задачею проектування організацій-

но-економічного механізму в складі єдиного меха-

нізму управління підприємством є створення умов 

для розвитку та посилення економічного потенціа-

лу підприємства, що має безпосередній вплив на 

фактори виробництва і, в кінцевому підсумку, виз-

начає життєздатність організації в довгостроковій 

перспективі. На нашу думку, формування механіз-

му управління утворюється за допомогою приват-

них механізмів: стратегічного управління; структу-

ризації процесу розвитку; інформаційної взаємодії 

в межах реалізації програм розвитку. Механізм 

стратегічного управління досягається за допомогою 

реалізації таких напрямків: визначення характеру 

організаційно-економічного забезпечення інформа-

ційної взаємодії підприємства; створення середови-

ща, що підтримує модернізацію (адекватні умови і 

тенденції розвитку зовнішнього оточення); обґрун-

тування цілей та критеріїв оцінки результатів мо-

дернізації підприємства; введення системного пла-

нування розвитку економічного потенціалу підпри-

ємства на базі системи загального стратегічного 
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управління; виокремлення, виявлення умов і кри-

теріїв оптимізації процесу організаційно-економіч-

ної модернізації підприємства на основі впровад-

ження динамічного контролінгу. Інформаційні ме-

ханізми управління покликані забезпечувати засто-

совування інформації в якості додаткового ресурсу, 

який здійснює вплив на піднесення економічного 

потенціалу, та, відповідно, оптимізацію всіх про-

цесів організації. Визначимо механізм системного 

планування в якості основної функції управління. 

Вихідним моментом господарської діяльності під-

приємства є безперервно поновлюваний процес ру-

ху вартості факторів виробництва через сфери ви-

робництва та обігу. Зазначимо, що успішна практи-

ка, результати роботи і довгострокове стійке існу-

вання господарюючого суб’єкта залежать від систе-

ми його управління, від безперервної послідовності 

дієвих рішень керівництва. Головна проблема, що 

виникає перед керівниками, які здійснюють онов-

лення, сталий та ефективний розвиток підприємс-

тва, полягає в невмінні виокремити визначальний 

напрямок, вирішуючи поточні питання підприємс-

тва, які не призводять до його ефективного розвит-

ку та підвищення стійкості. У результаті відбува-

ється загострення суперечності між необхідністю 

реалізації підприємством цілей та завдань і по-

шуком ефективних варіантів організації, плануван-

ня, розвитку модернізації. Все яскравіше відміча-

ється необхідність пошуку “типових”, дієздатних 

варіантів. Однак формування структури управлін-

ня, яка базована на протидії “старої” і “нової” 

структур, не має відповідного ефекту, оскільки, з 

однієї сторони, класичний тип побудови має явні 

переваги у великому виробництві, з налагодженими 

технологічними процесами, а з іншої, – органічний 

тип сприяє творчому підходу та розвитку ініціатив-

ності в трудовому колективі. Тому для кондіціо-

налізації рекомендується підприємствам диверси-

фікувати систему управління. З цією метою роз-

робляються рекомендації, виходячи зі стадій роз-

витку, специфіки суб’єкта господарювання.  

Таким чином, автором запропоновано організа-

ційно-економічний механізм здійснення процесу 

управління підприємством, який об’єднує механіз-

ми: стратегічного управління модернізації; систем-

ного планування; інформаційної взаємодії та струк-

туризації процесу. Відмінністю запропонованого 

механізму є висока адаптованість для підприємств 

харчової промисловості, оскільки в ньому передба-

чена варіабельність певного рівня деталізації й три-

валості циклу планування в межах функціонування 

інформаційно-активного середовища. Втім, у ме-

жах механізму інформаційної взаємодії автором 

було підкреслено: механізм внутрішньої інформа-

ції, що дозволяє вчасно діагностувати ефективність 

організаційно-економічного механізму розвитку 

модернізації підприємства і його елементів, а також 

відповідність розвитку загальним стратегічним зав-

данням підприємства; механізм зовнішньої інфор-

мації, що акумулює в собі інформацію глобального, 

загальнодержавного, галузевого та регіонального 

характеру, що є базисом для якісного формування 

системи стратегічних рішень у межах розвитку та 

ефективного впровадження модернізації; механізм 

сучасних розробок, що з метою нарощування по-

тенціалу здатний на базі здобутків науково-техніч-

ного прогресу оцінити перспективу їх адаптації для 

кожного конкретного підприємства. 

У зв’язку з цим набуває актуальності питання 

вдосконалення механізму управління підприємств 

харчової промисловості як процесу, що поєднує в 

собі неоднакові складові. Механізмом управління 

підприємств є взаємодоповнюючі елементи, до 

складу яких входять: виготовлення сировини, під-

приємницькі методи та способи управління, якість 

продукції, інформація, інновації тощо. Раціональна 

взаємодія даних елементів, на наш погляд, здійс-

нюється лише за рахунок їх сполучення, що зорієн-

тована на підвищення ефективності виробництва, 

рівня конкурентоспроможності продукції, еконо-

мічного зростання підприємства. Поєднання таких 

елементів, як методи економічного, фінансового та 

організаційного спрямування, інноваційно-інвести-

ційного характеру, заходи організаційного, еконо-

мічного, фінансового, маркетингового змісту мож-

ливі в атмосфері сприятливого організаційно-еко-

номічного, науково-інноваційного та фінансового 

розвитку підприємства. Необхідно визнати особли-

ву роль управління при підвищенні саме якості 

продукції, оскільки на цьому етапі параметри ха-

рактеризують сумарний результат дослідження: 

технічний рівень продукту, проектування, конст-

руювання, стандартизації, уніфікації та технологіч-

них рішень [1, с. 32-34].   

Тобто механізм управління підприємством по-

винен бути достатньо гнучким, зорієнтованим на 

випередження змін факторів як внутрішнього, так і 

зовнішнього оточення, своєчасну мобілізацію внут-

рішніх потенцій і своєчасну оцінку рівня модер-

нізації. Тільки в такому поєднанні зароджується 

можливість використання механізму змін. Тому ви-

користання у процесі формування механізму таких 

системних особливостей відтворення, як інтегруючі 

здібності й взаємозамінність його елементів, досяг-

нення збалансованого найкращого співвідношення 

між ними дає можливість створення механізму уп-

равління підприємства, що характеризується макси-

мальною результативністю.  

В умовах глобалізації економіки на державно-

му рівні існує необхідність розробки продовольчої 

програми, яка системно адаптована до стандар-

тів ЕС (кадрові, організаційні, технологічні та пра-

вові системи сільського господарства) і призведе до 

успішних змін у функціонуванні харчової промис-

ловості та сільського господарства. Але, на наш 

погляд, насамперед необхідно здійснити реструк-

туризацію сировинної бази галузі, сільських госпо-

дарств та переробних підприємств. Результатом 

таких заходів буде підвищення якості продуктів 

харчування в контексті продовольчої безпеки краї-

ни. Безперечно, якість продовольства безпосеред-

ньо впливає на наступні фактори: здоров’я населен-

ня, яке покращується внаслідок відсутності пато-

генних мікроорганізмів, хімічних та фізичних суб-

станцій; збільшення енергетичної та поживної цін-

ності; покращення вигляду, смаку, структури, кон-
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систенції, запаху та терміну зберігання [2, с. 339]. 

Проблема якості харчових продуктів має динаміч-

ний характер та для виробника це, перш за все, 

поєднання управління якістю виробленого продук-

ту, оптимізація та зменшення витрат на його вироб-

ництво, що сприятиме зниженню ціни та забез-

печить необхідну поживну цінність продукції для 

споживача. Зрозуміло, що продовольча безпека 

України повинна ґрунтуватися на інноваційному 

розвитку агропромислового комплексу, а також 

створенні державного резерву продовольства. Тоді 

цілком обумовленим є стратегічне завдання країни 

щодо всебічного аналізу, вивчення та вирішення 

актуальних проблем ефективності використання, 

збереження та відновлення природних ресурсів, – 

земельного, лісового, водного, а також повітряного 

басейну, за умов досягнення оптимального рівня 

еколого-економічної рівноваги цих ресурсних скла-

дових потенціалу продовольчого комплексу [3, с. 93].     

З початком реформування економіки країни 

уряд, намагаючись вирішити проблеми лібераліза-

ції економічних відносин і макроекономічної стабі-

лізації в харчовій промисловості, прагне визначити 

стратегічний вектор, який буде спрямований на 

розвиток конкурентоспроможної національної еко-

номіки країни. Така ціль може реалізуватися, на 

наше переконання, за допомогою всебічної та гли-

бокої модернізації вітчизняного виробництва, яке, 

зокрема, буде спрямоване на імпортозаміщення. 

Така модернізація підприємств харчової промисло-

вості виступає закономірністю трансформаційного 

процесу, відображаючи необхідні стійкі зв’язки та 

залежності (притаманні економіці та її відтворю-

вальному процесу), які об’єктивно проявляються в 

тенденції реформування та функціонування нового 

типу економічної системи у посткризовий період 

[4, с. 22]. Академік-секретар Відділення економіки 

НАН України Е.М. Лібанова наголошує, що “мо-

дернізація української економіки – не мета, а єдино 

можливий шлях досягнення високих стандартів 

якості життя” [5, с. 12]. До того ж, загальні проб-

леми структурно-технологічної модернізації еконо-

міки України, які за своєю глибиною та складністю 

є першочерговими, вимагають розробки і прийнят-

тя національних стратегічних програм, реалізації 

яких необхідно підпорядкувати всі зміни в еконо-

мічних та інституційних механізмах [6, с. 30].  

Зрушення у поведінці вітчизняного споживача 

та посилення конкуренції серед виробників продук-

тів харчування в країні стимулює зацікавленість у 

проведенні екологічної політики підприємства в 

напрямку добровільного впровадження системи 

екологічного управління. Колектив науковців під 

керівництвом академіка Хвесика М. А. переконує, 

що “...проблема полягає не в тому, що планета не 

спроможна прогодувати населення, і не у відсут-

ності технологічних ресурсів щодо вирішення труд-

нощів, а у людських відносинах насамперед між 

собою та з природою” [7, с. 6]. Така дискусія, по 

суті, є підґрунтям для наукових суперечок, яка ві-

дображена у монографії цих авторів. Пріоритет-

ним напрямом екологічної безпеки харчової промис-

ловості України в умовах активізації глобалізацій-

них процесів є підвищення життєвого рівня людей, 

створення максимальної комфортності середовища 

їх існування з урахуванням потенційних можливос-

тей країни та світових досягнень у розвитку науки і 

техніки. Також не залишається і поза увагою вче-

них питання еколого-економічної цінності щодо 

екологічної сертифікації та стандартизації підпри-

ємств в Україні, які відмічають, що це “сприяє тех-

нологічному вдосконаленню і модернізації вироб-

ництва через розробку та сертифікацію практично 

всіх систем: екологічного управління, управління 

якістю, управління професійною безпекою та здо-

ров’ям, соціальної відповідальності, гарантування 

безпеки продуктів харчування” [8, с. 70].  

Наступний механізм – забезпечення професій-

ними кадрами підприємств промисловості. Нині 

управління виробництвом повинно здійснюватися 

на основі та відповідно до сучасних світових вимог, 

з метою впровадження контролю за якістю і без-

печністю продовольчих товарів на основі методик 

системи НАСРР, міжнародних стандартів систем 

менеджменту якості та екологічного менеджменту 

харчових виробництв [9, с. 77].  

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Визначено, що основними 

елементами механізму управління є: аналіз зовніш-

нього середовища підприємства; розробка управ-

лінських рішень щодо підвищення ефективності ви-

користання модернізаційного потенціалу підпри-

ємства; структуризація й аналіз субпотенціалів під-

приємства; визначення можливостей сталого роз-

витку та зростання; контроль та координація з ура-

хуванням можливостей збільшення потенціалу, 

виявлення додаткових ресурсних обмежень, досяж-

ності цілей та ефективності реалізації стратегії 

модернізації підприємства. 

Наслідком впровадження організаційно-еконо-

мічного механізму управління стане виробництво 

товарів та послуг, які будуть конкурентоздатними 

на світових ринках європейських продуктів харчу-

вання. Тому нині ми можемо виокремити ряд фак-

торів, які призвели до різкого скорочення обсягів 

виробництва галузі та, як наслідок, зниження рівня 

життя населення нашої країни. Серед них: недос-

татньо розвинутий організаційно-економічний ме-

ханізм взаємодії учасників господарювання на рин-

ку, нестача знань в галузі управління на підпри-

ємствах у сучасних умовах господарювання, на 

рівні країни – недосконале державне регулювання 

економіки та соціальної сфери життя населення, що 

призвело до загрози продовольчої безпеки країни 

[10, с. 7]. На нашу думку, необхідно вдосконалити 

та застосовувати запропоновані механізми, а також 

важелі ефективного функціонування, господарю-

вання підприємств за умов раціонального викорис-

тання сировинних ресурсів, чітко усвідомлювати 

економічні засади формування та розвитку сиро-

винної бази харчової промисловості України. Отже, 

забезпечення інтересів вітчизняного виробника сільсь-

когосподарської сировини (аби уникнути зникнення 

взагалі вітчизняного виробництва через конкурен-

цію в межах ВТО), захист його від демпінгу є, на 
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наш погляд, стратегічним пріоритетом національ-

ного розвитку галузі, результатом функціонування 

якого буде стала продовольча безпека та ефективне 

функціонування підприємств харчової промисло-

вості України.   
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Постановка проблеми. Ключовим елементом 

у процесі комерціалізації досліджень є здатність 

захищати права на інтелектуальну власність. Це 

визначає модель співпраці між партнерами і поря-

док проведення комерціалізації. Вибір нових орга-

нізаційних форм інноваційного партнерства з ме-

тою інтенсифікації зусиль для комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності здійснюється на 

основі розрахунку множини інтегральних показни-

ків, які враховують структуру, активність та 

оптимальність інтелектуального потенціалу та ефек-

тивність процесу комерціалізації. 

 

Аналіз останніх досліджень. Питанню оцінки 

ефективності інноваційної діяльності підприємства 

та розрахунку основних інтегральних показників 

інтелектуального потенціалу, в тому числі комер-

ціалізації об’єктів інтелектуальної власності, прис-

вячено праці відомих зарубіжних науковців: Й. Шум-

петера, К. Фрімена, Б. Твісса, Р. Фостера, П. Санто, 

П. Друкера, М. Портера, а також вітчизняних:  

Б. Андрушківа, Л. Антонюка, О. Бойка, С. Князя,  

Є. Кузьміна. Проте у сучасних умовах методика 

розрахунку інтегральних показників інтелектуаль-

ного розвитку та потенціалу підприємства потребує 

постійного вдосконалення та уточнення. 
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Постановка завдань. Основним завданням, яке 

поставлене при написанні статті, є формування но-

вого бачення на методику розрахунку інтегральних 

показників комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності. 

 

 

Таблиця 1 

Показники для визначення інтелектуального потенціалу підприємств* 

 

№ 

з/п 
Показники Формула розрахунку 

1 Показник рівня інноваційної актив-

ності підприємства 

Відношення величини інноваційної продукції 

у загальній кількості продукції 
Рі.а. =  

2 Рівень завершеності інноваційних 

проектів у поточному році (%)  
Відношення кількості завершених інновацій-

них проектів у поточному році до загальної 

кількості проектів 
Рз.пр.=  

3 Рівень використання ідей, придат-

них для комерціалізації за джерела-

ми утворення 

 

Відношення кількості ідей, придатних до ко-

мерціалізації, генерованих у власній організа-

ції, до загальної кількості креативних ідей 

 

Рв.ід =  

4 Багатоваріантність креативного по-

тенціалу індивіда 

Кількість генерованих результативних ідей у 

різних аспектах прийняття рішень 

 

Кр.ід. 

5 Здатність до винахідництва, ймо-

вірність прийняття неординарних 

рішень 

Кількість ідей, що призводять до виникнення 

винаходів, промислових зразків та моделей 

 

Кід.в. 

6 Швидкість формування ідей у склад-

них ситуаціях 

Кількість генерованих ідей в одиницю часу 

(визначається за методом мозкового штурму) 

 

Кід.од.ч 

7 Рівень освіти персоналу, в тому числі: 

- працівники з вищою освітою; 

- працівники з середньою спеціаль-

ною освітою 

  Відношення працівників із вищою освітою до 

загальної кількості працівників 

Відношення кількості працівників із серед-

ньою спеціальною освітою до загальної кіль-

кості працівників 

Рв.о.=  

Рс.о.=  

8 Коефіцієнт плинності кадрів серед 

висококваліфікованих працівників 

Відношення кількості звільнених працівників 

високої кваліфікації до загальної кількості 

працівників високої кваліфікації Кпл=  

9 Рівень креативного потенціалу під-

приємства 

Кількість працівників, що генерують іннова-

ційні ідеї (креативних працівників), до загаль-

ної кількості працівників Ркр.п=  

10 Рівень витрат на інноваційну діяль-

ність 

Відношення кількості величини витрат госпо-

дарської системи на реалізацію інноваційних 

проектів до загальної величини витрат 

 

Рін.в=  

11 Показник ефективності маркетин-

гової діяльності креативної іннова-

ційної діяльності, % 

У тому числі: 

- витратний аспект 

- ринковий аспект 

Відношення величини витрат на комерціаліза-

цію ідеї (інноваційного продукту) в загальній 

кількості витрат на збут продукції. 

Відношення кількості вдалих рекламних кам-

паній інноваційного продукту до загальної 

кількості рекламних кампаній. 

Пеф.витр.=  

 

Пеф.р.=  

12 Кількість отриманих охоронних до-

кументів на об’єкти інтелектуаль-

ної власності: 

- на вітчизняному ринку 

- за кордоном 

Абсолютна величина отриманої кількості охо-

ронних документів, од. 

Кдок.віт 

 

 

 

Kдок.м 

13 Показник використання раціона-

лізаторських пропозицій у діяльно-

сті організації 

Відношення кількості використовуваних влас-

них раціоналізаторських пропозицій до загаль-

ної кількості рішень Пр.п.=  

14 Кількість ліцензій: 

- отриманих від сторонніх органі-

зацій 

- переданих іншим підприємствам 

Абсолютна величина кількості отриманих лі-

цензій 

Кліц.отр. 

 

Кліц.п. 

 

15 Рівень прогресивності технологій Відношення кількості прогресивних техноло-

гій до загальної кількості технологій, викорис-

товуваних у виробництві 

Рпр. т 

=  

- - креативний потенціал підприємства 

*Власна розробка  
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Виклад основного матеріалу дослідження. 

Комерціалізація як відображення результативності 

всього інноваційного процесу, здійснюваного на 

підприємствах, є комплексною стадією, що врахо-

вує стан готовності інтелектуального потенціалу, 

матеріально-технічної бази підприємства та по-

казники, які відображають її ефективність. Форму-

вання кластерів, інноваційних центрів підприємств, 

навчальних закладів та центрів академічної освіти 

здійснюватиметься у господарських системах із 

високим рівнем інтелектуального потенціалу. Виз-

начення інтелектуального потенціалу здійснюється 

на основі інтегрального показника інтелектуаль-

ного потенціалу. 

До сукупності показників оцінки інтелектуаль-

ного потенціалу входять показники креативності, 

які оцінюються експертами та внаслідок самооцін-

ки. В результаті формується зважена характерис-

тика креативності [5, 6]. 

Розрахунок інтегрального показника інтелек-

туального потенціалу здійснюватиметься за фор-

мулою: 

          Іп.інт.пот. =
 ,                  (1) 

де Іп.інт.пот. – інтегральний показник інтелек-

туального потенціалу підприємства; 

Пі – показники інтелектуального потенціалу 

підприємства і-тої групи; 

Візв – зважений показник питомої ваги і-того 

показника інтелектуального потенціалу. 

Можливість передачі ідей та технологій компа-

ній залежить від рівня фундаментальності знань, у 

тому числі активності науково-технічних підрозді-

лів, здатних до співучасті в процесі комерціалізації, 

рівня розвитку креативного потенціалу учасників 

інноваційного креативного центру, що генерують 

інновації та підтримують процес комерціалізації. 

Процес комунікації в бізнесі є одним із основних 

чинників, що формують позицію підприємств та 

університетів у навколишньому середовищі, особ-

ливо коли це стосується можливостей впроваджен-

ня на ринок нових ідей. 

Підсумовуючи дослідження комерціалізації об’єк-

тів інтелектуальної власності, можна сформувати 

комплексну модель комерціалізації, яка враховува-

тиме особливості нового організаційного утворення 

– інноваційного креативного центру промислових 

підприємств. 

Враховуючи всі отримані джерела інформації, 

вплив внутрішніх та зовнішніх факторів, здійснив-

ши вибір одного чи кількох методів оцінки ефек-

тивності комерціалізації ідеї, інноваційної продук-

ції чи технології та розраховуючи необхідні показ-

ники результативності та ефективності комерціа-

лізації, варто розрахувати інтегральний показник 

комерціалізації, що відображатиме результатив-

ність застосовуваних заходів комерціалізації об’єк-

тів інтелектуальної власності [7]. 

Перелік показників ефективності комерціаліза-

ції залежить від поставленої цілі та ширини дослід-

жень. Серед них можна виділити: 

1. Ефективність використання інформаційних 

ресурсів. 

2. Співвідношення ймовірностей додаткових вит-

рат, що виникають при комерціалізації. 

3. Рентабельність інноваційної продукції. 

4. Ефективність використання матеріально-тех-

нічної бази. 

5. Чисту теперішню вартість грошового потоку 

від комерціалізації об’єктів інтелектуальної власно-

сті. 

6. Ефективність маркетингу об’єктів інтелектуаль-

ної власності при просуванні на ринок. 

7. Ефективність партнерської співпраці універ-

ситету та підприємств. 

8. Показники, що свідчать про ефективність ви-

користання фінансових ресурсів у процесі комер-

ціалізації (за джерелами залучення). 

9. Інші показники, що характеризують ефектив-

ність використання ресурсів у процесі комерціалі-

зації. 

Прибуток від комерціалізації розраховувати-

меться залежно від використовуваної форми комер-

ціалізації. Якщо ідея, генерована підприємством чи 

навчальним закладом, буде реалізована у власних 

цілях, то прибуток відображатиметься у вигляді 

виручки від реалізації продукції, що була спро-

ектована внаслідок реалізації ідеї у вигляді об’єкта 

інтелектуальної власності, надання інжинірингових 

послуг, приросту нематеріальних активів [8]. Якщо 

об’єкт інтелектуальної власності буде продано чи 

передано іншим підприємствам, то прибуток отри-

муватиметься у вигляді суми від продажу ліцензії 

на використання ідеї (паушальний платіж) чи у 

вигляді платежів від використовуваного ліцензіа-

том патенту (роялті). 

Розрахунок інтегрального показника комерціа-

лізації здійснюватиметься на підставі всіх складо-

вих процесу комерціалізації та коефіцієнтів їх ваго-

мості в контексті результативності процесу: 

        Ік = Х1·К1+Х2·К2+Х3·К3+…+Хn·Kn,            

(2) 

 де Ік – інтегральний показник комерціалізації; 

Х1, Х2, Х3…Хn – узагальнюючі показники скла-

дових процесу комерціалізації ідей господарськими 

системами; 

К1, К2, К3…Kn – коефіцієнти вагомості відпо-

відних складових у загальному процесі комерціалі-

зації; 

n – кількість складових процесу комерціалі-

зації. 

В свою чергу, узагальнюючі показники можна 

визначити, враховуючи кількісні характеристики 

кожної складової та відповідні їм вагові коефіцієн-

ти. Основними кількісними характеристиками по 

кожній складовій є показники ефективності про-

цесу комерціалізації [9]: 

               
Хn =

 ,                   (3) 

де Пеф – показники ефективності комерціалізації; 

Кв – ваговий коефіцієнт показника ефективності 

комерціалізації в загальній множині коефіцієнтів; 
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m – кількість показників ефективності та ре-

зультативності комерціалізації. 

Висновки та перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. В результаті проведених 

досліджень можна дійти висновку, що кожен здійс-

нюваний проект по комерціалізації об’єктів інте-

лектуальної власності може оцінюватися на основі 

інтегральних показників інтелектуального потен-

ціалу та комерціалізації. Зростання чи зменшення 

показників свідчитиме про загальні тенденції на 

ринку і в інноваційному партнерстві. 

Як можна зрозуміти з аналізу представленої 

моделі інтегральної оцінки комерціалізації, способи 

її здійснення будуть залежати від можливостей ін-

новаційного креативного центру, його місця в орга-

нізаційній структурі господарської системи, обра-

них цілей комерціалізації, часових та ресурсних 

обмежень. 
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Постановка проблеми. Міжнародний досвід 

регулювання галузей економіки та світова практика 

проведення економічних реформ свідчить, що існу-

вання стабільно розвиненої економічної системи 

неможливе без успішного розвитку важливих видів 

економічної діяльності. Не виключенням є й тор-

гівля, до розвитку якої підприємці виявляють знач-

ний інтерес. Саме торгівля здійснює підтримку віт-

чизняного товаровиробника, забезпечує наповнен-

ня бюджету та суспільний добробут, стимулює роз-

виток інвестиційних процесів. Невід’ємною її 

складовою і водночас формою організації товарно-

го ринку є роздрібна торгівля. Відтак, особливої ак-

туальності набувають завдання якісного оцінюван-

ня ефективності регіональної політики регулюван-

ня розвитку роздрібного торговельного підприєм-

ництва, у т. ч. в цілях обґрунтування в подальшому 

якісних управлінських рішень відносно регіональ-

ної політики сприяння розвитку роздрібного тор-

говельного бізнесу. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-

леми функціонування та розвитку роздрібної тор-

гівлі як виду економічної діяльності досліджували 

такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як  Апопій В., 

Бланк І., Васильців Т. Гілберт Д., Колборн Р., Леві М., 
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Лігоненко Л., Мазаракі А., Родінов Ю., Ушакова Н. 

та ін. Проте сучасний етап розвитку регіональних 

економік та нові виклики для розвитку вітчизняної 

торгівлі в умовах розвитку ринкової економіки на 

постсоціалістичному просторі обумовлюють нові 

дослідження та більш ефективні висновки для сис-

теми державної регіональної політики регулювання 

роздрібної торгівлі.  

 

Постановка завдання. Метою статті є охарак-

теризувати теоретико-методичний базис оцінюван-

ня ефективності регіональної політики регулюван-

ня розвитку роздрібного торговельного підприєм-

ництва (правові, інституційні, організаційні, еконо-

мічні аспекти) та з допомогою DEA-аналізу оціни-

ти ефективність регіональної політики забезпечен-

ня розвитку роздрібної торгівлі на прикладі За-

карпатської області. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 

Україні на загальнодержавному рівні законодавчо 

визначені умови створення суб’єктів господарю-

вання, обрання їх організаційно-правових форм та 

власності, державної реєстрації, отримання дозво-

лів і ліцензій на право здійснення господарської 

діяльності в торгівлі тощо. Це такі відомі норма-

тивно-правові акти, як Господарський кодекс Украї-

ни, Податковий кодекс України, Цивільний кодекс 

України, закони України “Про державну реєстра-

цію юридичних осіб та фізичних осіб – підпри-

ємців”, “Про дозвільну систему у сфері господарсь-

кої діяльності”, “Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності”, “Про основні засади дер-

жавного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності” (2007 р.) та багато іншого. 

Потрібно визнати, що загалом вітчизняні су-

б’єкти господарювання, які здійснюють діяльність 

із роздрібної торгівлі, вважають правове середо-

вище, визначене центральними органами влади, для 

господарювання в цій сфері абсолютно прийнятним 

(серед недоліків хіба що висока вартість ліцензії на 

право продажу підакцизних товарів, надмірність 

податкового навантаження, відсутність преферен-

цій для магазинів і крамничок у порівнянні з круп-

ними супер- та гіпермаркетами, відсутність держав-

ної підтримки функціонування соціально значимих 

об’єктів торгівлі та спеціалізованих магазинів, не-

достатність державної протидії надходженню на 

ринок фальсифікату, продукції незадовільної якос-

ті, небезпечної для життя і здоров’я споживача). 

Разом з тим, вибудоване правове середовище у 

роздрібній торгівлі в певній мірі вдосконалювалося 

протягом років незалежності України, що дає мож-

ливість здійснювати ефективну і прибуткову госпо-

дарську діяльність, формує конкурентне середовище. 

Натомість подальше поширення практики регу-

лювання на мезо- та субрегіональний рівень, зокре-

ма у Закарпатській області, є недостатнім. Так, в 

області за період 2005-2015 рр. було прийнято 

обмежену чисельність рішень обласної державної 

адміністрації та обласних, міських і районних орга-

нів місцевого самоврядування, зорієнтованих на 

управління розвитком роздрібної торгівлі. Зокрема, 

на рівні області це були низка рішень, що стосува-

лися впорядкування роботи ринків із продажу про-

довольчих і непродовольчих товарів [1], організації 

проведення щорічних обласних сільськогосподарсь-

ких ярмарків [2], затвердження положень про окре-

мі структурні підрозділи влади, до компетенції яких 

входять управління розвитком торгівлі або спосте-

режні чи контрольні функції, прийняття і реалізації 

стратегій і програм функціонування соціально-еко-

номічної сфери, окремі заходи яких стосувалися 

підтримки розвитку внутрішнього ринку і торгівлі. 

Звичайно, торгівля є видом економічної діяль-

ності, що швидко й активно розвивається, потребує 

порівняно меншого інвестиційного та фінансового 

забезпечення, а також державної підтримки. Таким 

чином і регулюючих рішень тут об’єктивно менше. 

Але все ж ми вважаємо, що і повна відмова від регу-

люючого впливу в цій сфері є істотним недоліком. 

Найбільш негативним, на нашу думку, тут є 

відсутність планування розвитку мережі об’єктів 

роздрібної торгівлі як за територією області, так і за 

товарною спеціалізацією, формами і форматами 

торгівлі, формування потужних зв’язків, міжфунк-

ціональних і міжгалузевих відносин. В області, її 

містах та районах мав би бути затвердженим гене-

ральний план розвитку роздрібної торгівлі. Такий 

висновок обґрунтовується, з однієї сторони, важли-

вими соціальними й економічними функціями, які 

реалізуються через цей вид економічної діяльності 

(проте є недостатніми в регіоні) та, з другої, – 

наявністю суттєвих недоліків унаслідок недостат-

нього і в значній мірі хаотичного формування 

об’єктів торгівлі та її інфраструктури, коли супер- і 

гіпермаркети будуються на території міст, а не 

виносяться за їх межі; на периметрі цілих кварталів 

відсутні продовольчі крамниці й розвивається ву-

лична стихійна торгівля; доступу до ринку позбав-

лені менш фінансово спроможні, проте соціально 

значимі підприємства торгівлі. 

Це негативно позначається і на діяльності ле-

гальних торговців та підприємств, які сумлінно 

сплачують усі податки та платежі, їх товар про-

ходить лабораторну перевірку, на відміну від про-

давців на вулицях. 

Недостатнє управління розвитком роздрібної 

торгівлі призвело й до її обмеженого впливу на ви-

робничий сектор регіону. Так, індекс промислової 

продукції у Закарпатській області за січень-лис-

топад 2015 р. порівняно з аналогічним періодом по-

переднього року скоротився на 19,9 %, тоді як у се-

редньому по Україні – на 14,4 %. Звернімо увагу, 

що спад виробництва відбувся за рахунок зменшен-

ня обсягів виробництва харчових продуктів та на-

поїв (ТОВ “Фрут Майстер Фудс”, ТОВ “Дядя Ваня 

– Закарпатські овочі”, ТОВ “Корадо Каннінг Інкор-

порейтед”), текстильного виробництва, виробниц-

тва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших мате-

ріалів (ТОВ “Сандерс Виноградів”, ТОВ “Укран 

Абітекс”, ПАТ “Гроно-Текс”), з виробництва ос-

новних фармацевтичних продуктів і фармацевтич-

них препаратів (ТОВ “Хіпп-Ужгород”) [3]. 

Обсяг нових замовлень на виробництво продук-

ції переробної промисловості за січень-вересень 



 40 

2015 р. становив 5,9 млрд грн, з якого 4,8 млрд грн 

припадало на іноземні замовлення. Із загального 

обсягу замовлень на виробництво продукції, вико-

нання робіт, послуг близько третини припало на 

підприємства Ужгородського району, 19,5 % –  

м. Мукачеве, 13,1 % – м. Ужгород [4]. Із загального 

обсягу реалізованої продукції за основними група-

ми у січні-вересні 2015 р. 31,9 % припало на спо-

живчі товари короткострокового та тривалого вико-

ристання, 25,8 % – інвестиційні товари, 20,6 % – 

енергію, 21,7 % – товари проміжного споживання, 

що засвідчує й недостатній вплив роздрібної торгів-

лі і сферу споживання. 

Негативні аспекти характерні й для інституцій-

но-організаційного напряму регулювання розвитку 

роздрібної торгівлі у Закарпатській області. Так, 

головним структурним підрозділом обласної дер-

жавної адміністрації, на який покладено завдання 

регулювання розвитку роздрібної торгівлі, є Депар-

тамент економічного розвитку і торгівлі Закар-

патської обласної державної адміністрації. Пози-

тивно, що ця структура одночасно є і структурним 

підрозділом вищого органу державної влади регіо-

ну, а також підзвітна та підпорядковується Мініс-

терству економічного розвитку і торгівлі України 

[5]. Таким чином, з одного боку, структура зорієн-

тована на реалізацію регіональної політики, у т. ч. 

щодо розвитку внутрішнього споживчого ринку та 

безпосередньо роздрібної торгівлі, а з іншого, – на 

логічне провадження державної урядової політики, 

але вже на мезо- та субрегіональному рівні. 

До головних завдань Департаменту згідно з від-

повідним положенням відноситься реалізація по-

літики: розвитку конкуренції та обмеження моно-

полізму, розвитку сфери торгівлі та побутових пос-

луг, ціноутворення, детінізації економіки тощо. 

Але, як можемо бачити з практики, ці завдання не 

реалізуються. В області однією з найвищих по 

Україні є інфляція та зростання споживчих цін. 

Звернімо увагу, що в Закарпатській області за 5 

останніх років ціни на продукти харчування та 

безалкогольні напої зросли на 71,3 %. Водночас у 

п’ятирічному вимірі (листопад 2015 р. до грудня 

2010 р.) інфляція становила 86,4 %. В Закарпатті за 

5 останніх років ціни на алкогольні напої та тютю-

нові вироби зросли більше ніж у 2 рази, житло, во-

да, електроенергія, газ та інші види палива подо-

рожчали у 3 рази, ціни на проїзд у громадському 

транспорті – у 3,1 рази, зв’язок – на 15,8 %. У 

листопаді відповідно до жовтня 2015 р. була 

зафіксована інфляція на рівні 2 %. У той же час із 

початку 2016 р. інфляція становила 42,3 % [6]. 

Мабуть, за наявності таких статистичних даних 

стверджувати про ефективність цінової політики 

профільного Департаменту в Закарпатській області 

не доводиться. Аналогічні висновки робимо й щодо 

детінізації сфери роздрібної торгівлі і недопущення 

у ній проявів монополізму.  

Недостатньо ефективною визнаймо й діяльність 

щодо формування споживчого попиту населення, 

адже понад 50 % витрат домогосподарств з дітьми 

на Закарпатті спрямовуються на харчування [7]. 

Дослідження життєвого рівня населення проводить-

ся органами статистики шляхом вибіркового обсте-

ження умов життя домогосподарств у всіх районах 

області. За його даними в області на початок 2016 р. 

налічувалося 355,7 тис. домогосподарств. Середньо-

місячні сукупні ресурси одного господарства області 

з дітьми в середньому на одного умовного члена 

становили 1905,39 грн. та були на 27,9 % нижчими, 

ніж у домогосподарствах без дітей. 

Основним джерелом надходжень сукупних ре-

сурсів домогосподарств з дітьми є надходження від 

зайнятості. Домогосподарства області з дітьми нап-

равляли на харчування 51,2 % сукупних витрат. На 

купівлю непродовольчих товарів та оплату послуг 

домогосподарства з дітьми щомісячно витрачали 

37,0 % сукупних витрат. У їх структурі 9,9 % 

займали витрати на купівлю одягу та взуття, 6,3 % 

– витрати на оплату житла, води, електроенергії, 

газу та інших видів палива.  

На інші види товарів та послуг (освіту, відпо-

чинок і культуру, зв’язок, охорону здоров’я, побу-

тову техніку, поточне утримання житла, транспорт) 

домогосподарства області з дітьми витрачали лише 

від 1,5 % до 6,6 % сукупних витрат. 

Отже, констатуємо, що як інституційно-правова 

та організаційна основа, так і практична діяльність 

Департаменту економічного розвитку і торгівлі За-

карпатської обласної державної адміністрації у 

контексті планового і керованого розвитку роздріб-

ної торгівлі в регіоні є недостатніми. Ще меншими 

можливостями й обсягами діяльності в цих цілях 

характеризуються головні управління економіки та 

інші структурні підрозділи районних і міських 

державних адміністрацій та відповідних комісій 

органів місцевого самоврядування. 

Зокрема, якщо звірити їх діяльність із виконан-

ням базових функцій органів влади, якими є аналіз, 

планування, організація, регулювання, мотивація та 

контроль, то функції аналізу і планування частково 

реалізуються. Йдеться про статистичний аналіз ста-

ну і тенденцій соціально-економічного розвитку ре-

гіону, у т. ч. в секторі роздрібної торгівлі, а також 

розробку й ухвалення стратегій і програм розвитку, 

де окреме незначне місце присвячене функціону-

ванню і поступу аналізованого сектору регіональ-

ної економіки. 

Так, у 2015 р. були прийняті Програма еконо-

мічного та соціального розвитку Закарпатської 

області на 2015 рік та основні напрями розвитку на 

2016-2017 роки [8]. На нашу думку, цільові орієн-

тири політики визначені не комплексно, але у ціло-

му правильно. Це сприяння легалізації робочих 

місць у торгівлі та ресторанному господарстві; ро-

зширення мережі стаціонарних об’єктів, які від-

повідатимуть європейським та світовим стандартам 

торговельного і побутового обслуговування; спри-

яння організації та проведенню регіональних і між-

регіональних ярмарків сільськогосподарської про-

дукції з метою підтримки національного товарови-

робника та реалізації політики імпортозаміщення.  

Але, по-перше, незрозуміло, яким чином бу-

дуть досягатися ці цілі, адже заходи з їх реалізації 

не передбачені в жодному нормативно-правовому 

акті чи програмному документі розвитку регіону та, 
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по-друге, серед цільових орієнтирів чомусь немає 

детінізації торговельного сектору, протидії монопо-

лізації його сегментів та неправомірному ціноутво-

ренню, керованого і планового розвитку і розмі-

щення мережі об’єктів роздрібної торгівлі на тери-

торії області, кращої реалізації суспільно-економіч-

них функцій цього виду економічної діяльності. 

Стратегічні орієнтири розвитку роздрібної тор-

гівлі на Закарпатті у 2015 р. виконаними не були. 

Про це інформує безпосередньо обласна державна 

адміністрація, яка у відповідному звіті подає інфор-

мацію, що “… оборот роздрібної торгівлі змен-

шився відносно аналогічного періоду попереднього 

року на 14,4 %” і це при тому, що інфляція від 

початку року за той же період склала 142,0 % [9]. 

Очевидно, це є свідченням спаду фізичного обсягу 

РТО в регіоні, його значної тінізації та малоконт-

рольованого функціонування і розвитку мережі 

об’єктів торгівлі.  

Суттєвим недоліком інституційно-організацій-

ного напряму формування в Закарпатській області 

механізму регулювання розвитку роздрібної торгівлі 

вважаємо й недостатню розбудову інституційної ін-

фраструктури даного виду економічної діяльності. 

Йдеться, зокрема, про, по-перше, обмежену чисель-

ність відповідних організацій, їх відсутність та, по-

друге, надто обмежені можливості й компетенції.   

Ми пoділяємо прoпозицiї наукoвців відносно 

тoго, що необхіднa державно-громaдська пiдтримка 

станoвлення і розвитку мережі iнфраструктурних 

елементів сектору рoздрібної торгівлі. Діяльність 

такиx структур мала би бути спрямовaною на допо-

могу спoживачам, надання їм об’єктивної інфор-

мації, участь у технічниx кoмітетах при розробцi 

стандaртiв. Для цього неoбхідне фінансування про-

ектів громадськиx організацiй із розвитку спoжив-

чого ринку, його легалізації, пропагування куль-

тури придбання і спoживання товарiв та послуг, 

популяризації товaрів мiсцевого вирoбництва, ство-

рення незaлежних громадськиx організацій спoжи-

вача (ефективнiсть існування якиx підтверджується 

досвідом розвитку iнфраструктури споживчoго рин-

ку та формувaння конкурентного середовищa в рoз-

винениx державаx). Утвердження в Україні iнсти-

туту недержавнoї експертизи товaрiв і послуг доз-

волило би проведення перевірок якостi прoдукції та 

послуг без відома виробника (посередника) та на-

дaння на них відпoвідних відгукiв у ЗМІ; сприяло 

би зменшенню витрaт держави та створилo би кон-

куренцiю з державними організaціями споживачів, 

підвищило б ефективнiсть системи зaxисту прав спo-

живача та сприяло насиченню внутрішнього спо-

живчoго ринку якiсними та безпечними товарами і 

послугaми, забезпечило би суттєве зменшення тіньо-

вoго сектору ринку [10, с. 126-128]. 

Звичайно, що недоліки інституційно-правового 

та інституційно-організаційного напрямів значною 

мірою стримують розвиток роздрібної торгівлі За-

карпатської області. Але цьому перешкоджають 

також і безпосередньо економічні чинники: в опто-

вій і роздрібній торгівлі фінансовий результат, по-

чинаючи з 2012 р., стабільно від’ємний, причому 

обсяги збитку з року в рік зростають, сягнувши у 

2014 р. 447,5 млрд грн та вперше довівши резуль-

тати господарювання до нерентабельних на рівні 

“мінус” 8,4 % [11, с. 134, 183], упродовж 2013-2015 рр. 

намітився й спад валових капітальних інвестицій у 

торгівлю Закарпатської області (за інвестиційною 

привабливістю регіон посідає в Україні лише 24 

місце [12]). 

По-друге, це складність доступу суб’єктів роз-

дрібної торгівлі до ринків та їх сегментів, прав 

діяльності, державного і комунального майна. 

По-третє, це наявність неправомірних проявів 

адміністративного втручання у діяльність суб’єктів 

роздрібної торгівлі представників адміністративних 

і контролюючих органів влади.  

По-четверте, це низька активність підприємств 

роздрібної торгівлі Закарпатської області із впро-

вадження в господарську практику сучасних міжна-

родних стандартів управління якістю торгово-тех-

нологічного процесу. Водночас можна виходити на 

ринки інших областей України, а також зовнішній 

ринок, для чого є суттєвий потенціал з огляду на 

геоекономічне розташування області.  

По-п’яте, суттєвим економічним чинником, який 

перешкоджає якісному розвитку роздрібної торгівлі 

Закарпатської області, на нашу думку, є несформо-

ваність інституційного середовища протидії (у т. ч. 

несприйняття суспільством) тіньовій торгівлі, про-

дажу товарів поза офіційною торговельною мере-

жею, без відповідних документів, які підтверджу-

ють якість і безпечність товарів, продажу товарів 

іноземного походження та не місцевого виробниц-

тва, не соціально відповідального господарювання 

та неякісного обслуговування покупців. Для зміни 

цієї ситуації органам влади слід реалізувати низку 

інституційних та економічних заходів, зорієнтова-

них на покращення суспільно-психологічного сере-

довища в галузі та на внутрішньому ринку.   

На наш погляд, у процесі оцінювання ефектив-

ності регіональної політики забезпечення розвитку 

роздрібної торгівлі області важливе значення має 

отримання висновків відносно, по-перше, міри реа-

лізації ресурсного забезпечення та потенціалу роз-

витку галузі та, по-друге, субрегіональних парамет-

рів і характеристик її функціонування. Це дозволяє 

попередньо стверджувати про те, чи наявність не-

достатнього рівня поступу галузі є наслідком її не-

достатньо ефективного регулювання, чи обумовле-

на більшою мірою відсутністю відповідних еконо-

мічних і ресурсних можливостей. Попри те, умож-

ливлюються й висновки відносно просторово-тери-

торіальних характеристик розвитку галузі. 

В таких цілях було використано метод огор-

таючих даних (DEA-аналіз) ефективності викорис-

тання ресурсного потенціалу розвитку роздрібної 

торгівлі Закарпатської області. Об’єктами для оці-

нювання ефективності використання ресурсів роз-

дрібної торгівлі в часовому вимірі (інтервальної 

ефективності) обрано міста та райони Закарпатсь-

кої області.  

Результати дослідження динаміки ефективності 

використання потенціалу роздрібної торгівлі за по-

казниками “входу” (забезпеченість населення тор-

говою площею; капітальні інвестиції у роздрібній 
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торгівлі в розрахунку на одиницю населення; чи-

сельність зайнятих у роздрібній торгівлі; середньо-

місячна заробітна плата в галузі; кількість ринків; 

обсяги реалізованих послуг у розрахунку на одини-

цю населення; обсяги експорту та імпорту товарів) 

і двома показниками “виходу” (роздрібний товаро-

оборот на одну особу населення та роздрібний то-

варооборот у розрахунку на 1 м кв. торгової площі) 

у 2005 та 2014 рр. для міст та районів Закарпатської 

області дозволили виділити дві групи субрегіонів за 

рівнем ефективності використання ресурсів роз-

дрібної торгівлі: (1) субрегіони, які повною мірою 

використовують потенціал (коефіцієнт ефективно-

сті f =1); (2) субрегіони з низьким рівнем ефек-

тивності використання потенціалу (коефіцієнт ефек-

тивності f 1). 

Як видно з динаміки результатів розрахунку 

ефективності використання потенціалу роздрібної 

торгівлі (рис. 1), до субрегіонів, що повною мірою 

використовували потенціал розвитку галузі у 2005 р., 

відносилися міста: Ужгород, Мукачеве, Хуст та 

Чоп, а також райони: Берегівський, Великоберез-

нянський, Міжгірський, Перечинський, Хустський. 

Решта територій використовували потенціал 

недостатньо, особливо Тячівський, Виноградівсь-

кий та Іршавський райони. У 2014 р. до 2005 р. 

відбулися певні зміни в ефективності використання 

ресурсного забезпечення роздрібної торгівлі у міс-

тах і районах Закарпатської області. Причому біль-

шість із них негативні. Це, зокрема, зменшення чи-

сельності адміністративно-територіальних одиниць 

із високим рівнем використання потенціалу, а та-

кож висока волатильність і нестабільність ситуації 

з ефективністю функціонування галузі. Так, із 9 

міст і районів, що мали високу ефективність реалі-

зації потенціалу роздрібної торгівлі у 2005 р., у 

2014 р. лише 4 з них продовжували мати таку ж ха-

рактеристику. І, навпаки, 5 з них перейшли в ка-

тегорію неефективних, причому Міжгірський, Пе-

речинський та Хустський райони стали найгіршими 

в області (рис. 2).  

 

Слід відзначити, що покращили власні позиції 

у зазначеному аспекті м. Берегово та Берегівський 

район, а також зберегли м. Ужгород та Великобе-

резнянський район. Окрім зазначених вище, не-

ефективною є реалізація потенціалу роздрібної тор-

гівлі у містах: Хуст, Мукачеве та в районах: Уж-

городський, Воловецький, Тячівський, Свалявсь-

кий, Виноградівський, Рахівський. Таким чином, у 

цих містах та на цих територіях існує резерв акти-

візації використання потенціалу розвитку роздріб-

ної торгівлі. 

Вважаємо, що регіональним та місцевим орга-

нам влади в процесі вдосконалення та формування 

більш ефективного інституційно-економічного ме-

ханізму регулювання розвитку роздрібної торгівлі у 

Закарпатській області на ці особливості слід звер-

нути значну увагу. Це сприятиме суттєвому підви-

щенню ефективності регулювання та забезпечення 

якісного і структурно збалансованого розвитку роз-

дрібної торгівлі в регіоні, що позитивно позначить-

ся і на її ролі в соціально-економічному поступі 

області. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Отже, головні недоліки 

регіональної політики регулювання роздрібного 

торговельного підприємництва у Закарпатській об-

ласті: щодо інституційно-правового та нормативно-

методичного напряму – це недостатність поширен-

ня практики нормативно-правового регулювання 

галузі з центрального на мезо- та субрегіональний 

рівень, відсутність планування розвитку мережі 

об’єктів роздрібної торгівлі як за територією об-

ласті, так і за товарною спеціалізацією, формами і 

форматами торгівлі, формування потужних зв’яз-

ків, міжфункціональних і міжгалузевих відносин; у 

царині інституційно-організаційного напряму – 

низька ефективність функціонування та невиконан-

ня базових функцій щодо керованого розвитку роз-

дрібної торгівлі державних регіональних і місцевих 

структур, відповідальних за розвиток галузі, відсут-

ність достатнього планування і програмування зба-

лансованого розвитку галузі, нерозвиненість інсти-

 

 
 

Рис. 1. Результати DEA-аналізу ефективності 

використання ресурсного забезпечення розвитку 

роздрібної торгівлі у Закарпатській області у 2005 р. 

(розраховано авторами) 

 

 

 
 

Рис. 2. Результати DEA-аналізу ефективності 

використання ресурсного забезпечення розвитку 

роздрібної торгівлі у Закарпатській області у 2014 р. 

(розраховано авторами) 
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туційної інфраструктури державно-громaдської пiд-

тримки якісного функціонування сектору рoздріб-

ної торгівлі; за економічним напрямом – слабке 

фінансово-інвестиційне забезпечення вітчизняних 

суб’єктів сектору роздрібної торгівлі, складність 

доступу суб’єктів роздрібної торгівлі до ринків та 

їх сегментів, прав діяльності, державного і кому-

нального майна, наявність неправомірних проявів 

адміністративного втручання в діяльність суб’єктів 

роздрібної торгівлі представників адміністративних 

і контролюючих органів влади, низька активність 

підприємств роздрібної торгівлі Закарпатської об-

ласті з впровадження в господарську практику 

сучасних міжнародних стандартів управління якіс-

тю торгово-технологічного процесу, несформова-

ність інституційного середовища протидії (у т. ч. 

несприйняття суспільством) тіньовій торгівлі, про-

дажу товарів поза офіційною торговельною мере-

жею, без відповідних документів, які підтверджу-

ють якість і безпечність товарів, продажу товарів 

іноземного походження та не місцевого виробниц-

тва, не соціально відповідального господарювання 

та неякісного обслуговування покупців. Усі ці пи-

тання мають перспективи подальших досліджень та 

аналізу з метою підвищення ефективності викорис-

тання потенціалу підприємництва роздрібної тор-

гівлі Закарпатської області. 
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WPROWADZENIE DO ZARZADZANIA JAKOSCIA W 

PRZEDSIEBIORSTWIE  
 
Streszczenie. Procesy dostosowawcze przedsiębiorstwa do zmieniającego się otoczenia są szczególnie ważne 

dla polskich przedsiębiorstw. Stanęły one przed kolejnym wyzwaniem jakim jest sprostania konkurencji w 

wymiarze międzynarodowym. Wymusza to na zarządzających podejmowanie szybkich i skutecznie wdrażanych de-
cyzji dotyczących m.in. działań korygujących i zapobiegawczych. Dynamika tego zjawiska w powiazaniu z 

koncepcją ciągłego doskonalenia zmusza do ciągłego równoważeni stanu wewnętrznego przedsiębiorstwa z ele-
mentami otoczenia zewnętrznego. Wobec powyższego w niniejszym opracowaniu skupiono się na zagadnieniach 

dotyczących zarządzania jakością, których analiza pozwala nakreślić obraz współcześnie funkcjonujących 

przedsiębiorstw. Zwrócono tu także uwagę na pojęcie jakości pod względem koncepcji jej definiowania oraz 
postrzegania przez klienta i producenta. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
 

Анотація. Пристосувальні процеси підприємства до мінливого середовища особливо важливі для 

польських підприємств. Вони постали перед наступним викликом, яким є подолання конкуренції у між-

народному вимірі. Тому керівники змушені приймати швидкі та ефективно впроваджувані рішення, що 

стосуються зокрема коригувальних і запобіжних дій. Динаміка цього явища у поєднанні із концепцією пос-
тійного вдосконалення змушує безперервно збалансовувати внутрішнє середовище підприємства з еле-

ментами зовнішнього середовища. З огляду на вищезгадане, в цій праці зосереджено увагу на проблемах, 

що стосуються управління якістю, аналіз яких дозволяє зобразити картину підприємств, що нині функ-
ціонують і на понятті якості, з погляду концепції її визначення, сприйняття її клієнтом і виробником. 
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1. Wstęp 

Zachodzące w ostatnich latach zmiany w systemie 

gospodarczym sprawiły, że jakość produktów jak i 

usług zyskała kluczowe znaczenie w procesie budowy 

sukcesu przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia pozostaje 

także poziom wiedzy kadry zarządczej oraz ich kompe-

tencyjność przekładająca się na wypracowywanie 

wysokiej efektywności pracy. Jak wykazuje doświadc-

zenie na tym gruncie rozwoju przedsiębiorstwa strate-

gicznym jest dobra znajomość teoretycznych i prak-

tycznych podstaw tego typu działalności. 

Istotne jest także trafne zidentyfikowanie źródeł 

odpowiedzialnych za pojawianie się różnorodnych 

problemów w szczególności związanych ze złą, ja-

kością wyrobów bądź usług. Jak wykazuje teoria, 

efektem tych działań zazwyczaj jest przeprojektowanie 

wyrobu czy modyfikacja oferty celem osiągnięcia 

wyższej satysfakcji u klientów. Wprowadzenie tych 

zmian to nie tylko nowe produkty czy usługa, ale 

przede wszystkim rozwój osobisty ludzi, którzy bezpo-

średnio odpowiadają za poprawę, jakości. 

Nawiązując do licznych opracowań naukowych 

dotyczących zarządzania współczesnym przedsiębiorst-

wem wywnioskować można, że najważniejszym zada-

niem menadżera jest dążenie do realizacji wytyczonych 

celów. Jednakże warto zauważyć, że osiągnięcie tych 

celów powinno w pierwszej kolejności przełożyć się na 

jak najdłuższe utrzymanie czasu funkcjonowania firmy. 

Aby zagwarantować sobie tak nakreślony tor sukcesu 

koniecznym jest stworzenie właściwej struktury relacji 

interpersonalnych. Brak wzajemnego zrozumienia i 

efektu synergii bardzo często mogą stać się przyczyną 

klęski firmy.  

Druga połowa XX wieku, w szczególności dla 

osób piastujących stanowiska menadżerskie zaofero-

wała istotne rozwiązania w zakresie zarządzania 

jakością. Łącznie z koncepcja TQM zarządzanie to w 

odniesieniu do wysoce turbulentnych zmian otoczenia 

stało się pewnego rodzaju odpowiedzą na współczesne 

wyzwania rynkowe
1
. Zastosowanie w działalności 

                                                           
1 Kolman R., Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach 

jakości. Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2009., s. 44-46. 
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gospodarczej standardów jakości to przede wszystkim 

działalnie na rzecz usprawnienia poziomu funkcjonal-

ności firm szczególnie gdy mowa o oczekiwaniach ze-

wnętrznych. Działając na rzecz przyciągania nowych 

klientów a jednocześnie utrzymania stabilnego utrzy-

mania dotychczasowych, okazuje się, że stanowisko 

takie jest warunkiem koniecznym i niezbędnym dla 

przetrwania firmy w nowych warunkach zaawansowa-

nej konkurencji. Działając na rzecz udoskonalania sys-

temu zarządzania przedsiębiorstwem dedykowanym zdaje 

się być potrzeba wprowadzania i podnoszenia poziomu 

certyfikatów systemów jakości. Taki stan rzeczy 

spowodował, że współcześnie na pozycje konku-

rencyjną przedsiębiorstw szczególny wpływ wywiera 

posiadany certyfikat ISO, który dla przedsiębiorstwa 

jest nie tyle atutem a raczej standardem w działalności. 

 

2. Jakość w teorii i praktyce zarządzania 

przedsiębiorstwem 

Współczesna sytuacja gospodarcza zmusza menad-

żera do właściwej interpretacji bardzo dużej ilości 

informacji, które łącznie wpływają na proces zar-

ządzania. Opierając się na dostępnej technologii oraz 

specyfice runku finalnego współczesne zarządzania 

wyraźnie zamyka się pomiędzy normami prawnymi a 

strukturą wnętrza organizacji. Postrzegając zarząd-

zanie, jako proces dynamicznie zachodzących zmian w 

organizacji P.F. Drucker określa je, jako sztukę, której 

poprawne zrozumienie gwarantuje sukces dla firmy i 

jej menadżera
2
. Dodatkowo postępująca złożoność 

funkcji gospodarki globalnej oraz jej pełna informa-

tyzacja zwiększa poziom niepewności dotyczącej 

otoczenia i związanego z nim ryzyka. Dlatego też w 

decyzjach menadżera duże znaczenie posiada oryginal-

ność stosowanych rozwiązań, nowatorstwo i opty-

malizacja decyzji
3
.  

Proces zarządzania przedsiębiorstwem jest zbiorem 

przemyślanych i uporządkowanych działań, których 

efektywne zastosowanie w praktyce powinno zagwa-

rantować osiąganie wysokich wskaźników. Jednak w 

obliczu postępującej unifikacji metod zarządzania 

zasadnym jest odnieść się do koncepcji A. Britta, który 

zwraca dużą uwagę na takie komponenty jak: funkcje 

kierownicze, style kierowania, oraz techniki kiero-

wania. W opinii autora tak skonstruowany system dzia-

łań powinien zagwarantować projekcję stanów przyszłych, 

z którymi może się spotkać przedsiębiorstwo
4
. Po-

dejście taki gwarantuje przede wszystkim integracje 

klasycznych funkcji zarządzania z doborem właści-

wego oddziaływania przełożonych na podwładnych. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że skuteczność tego 

modelu zależna jest od poprawności dopasowania 

komponentów modelu do realiów charakterystycznych 

dla danego przedsiębiorstwa (właściwy model w po-

łączeniu z konkretnym przedsiębiorstwem). 

                                                           
2 P.F. Drucker., Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo 

MUZA S.A., Warszawa 2000, s. 9-20. 
3 Wawak S. Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Helion, 

Gliwice, 2002, s. 9-11. 
4 K. Zimniewicz, Techniki zarządzania, Państwowe Wydaw-

nictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 27. 

Postęp cywilizacyjny gwarantując coraz dosko-

nalsze rezultaty pracy ludzkiej oraz idący za tym 

wysoko rozwinięty rynek międzynarodowy przekłada 

się bezpośrednio na oczekiwania konsumentów
5
. Jak 

zaznacza Frąś coraz częściej zauważa się ze oczeki-

wania w sferze konsumenckiej rosną niejednokrotnie 

szybciej niż postęp wdrożeń nowoczesnych tech-

nologii, dlatego rynek coraz intensywniej poszukuje 

skutecznych sposobów osiągania przewagi konkuren-

cyjnej
6
. Ten stan rzeczy przekłada się na wzrost wy-

magań jakościowych, co z kolei zmusza przed-

siębiorców do osiągania równowagi między jakością 

normatywną (systemu wytwarzania) a postrzeganą 

przez klienta
7
. W konsekwencji przesłanki te bez-

pośrednio decydują o tym, iż dynamicznie wzrasta 

zainteresowanie jakością zarówno w ujęciu teore-

tycznym jak i praktyce zarzadzania. Rosnące zaintere-

sowanie przedsiębiorstw i przedsiębiorców możliwo-

ściami w zakresie doskonalenia jakości stały się w 

chwili obecnej motorem sprawczym szerokiego zainte-

resowania czynnikiem jakościowym zarządzania. 

Pojęcie jakości to zagadnienie wielokrotnie roz-

ważane i poddawane wielopłaszczyznowej analizie 

filozoficznej czy techniczno-ekonomicznej. Dotyczące 

użytkowania wyrobów czy oferowanych usług jest 

zjawiskiem z którym mamy do czynienia wszyscy i na 

co dzień. Poddając zatem rozważaniu definicję jakości 

musimy pamiętać o takich czynnikach jak: postęp 

technologiczny, niezawodność maszyn czy niezawod-

ność wyrobów, stanowią one łącznie niezbędne nar-

zędzie racjonalnego rozwoju przedsiębiorstwa. W zależ-

ności od rodzaju przyjętej definicji, jej treść dotyczyć 

może innych aspektów jakości. Garvin zaproponował, 

aby podzielić definicję jakości na siedem kategorii: 

ogólne, związane z produkcją, produktem, użytkow-

nikiem, tworzeniem wartości wielowymiarowe i stra-

tegiczne
8
. Wskazując jednocześnie, że wszystkie z 

definicji istnieją obok siebie i zależą od przyjętego 

podejścia. Natomiast jedna z definicji ogólnych podana 

przez Shewharta w 1931 roku, wskazuje na jakość jako 

dobroć produktu, którą można zastosować do wszyst-

kich produktów i usług. Poprzez pryzmat produktu, 

jakość definiuje się jako wykonanie, dodatkowe wy-

posażenie, zgodność, wytrzymałość, zdolność do 

działania, estetykę, postrzeganą jakość. Z kolei twórcy 

koncepcji TQM (ang. Total Quality Management) de-

finiują ją jako zgodność z wymaganiami. Tu dzież Ju-

ran określa ją jako przydatność do użytkowania, Porter 

jako jedną z dróg do odróżnienia produktu od konku-

rencji, a Taguchi, jako coś, czego brak oznacza straty 

dla wszystkich
9
. 

Innym funkcjonującym w literaturze podziałem 

definicji był zaproponowany przez Reevesa i Bednara. 

Wyróżnili oni kategorie doskonałości, wartości, zgod-

                                                           
5 Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i 

praktyka WN PWN, Warszawa 2011, s. 8-10. 
6 Frąś J., Gołębiewski M., Bielawa A., Podstawy zarządzania 

jakością w przedsiębiorstwie, WN US, Szczecin, 2006, s. 10. 
7 Szczepańska K., Zarządzanie jakością. W dążeniu do 

doskonałości C.H. Beck, Warszawa, 2010, s. 19. 
8 G.A., Garvin 984. What does product quality really mean, 

Sloan Management Review 1, Cambridge,s. 25. 
9 Ibidem, s. 25-28. 
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ności ze specyfikacją, spełnienia lub przekroczenia 

wymagań klienta oraz jakości, jako procesu dyna-

micznego
10

. Obecnie, jakość rozpatruje się, przede 

wszystkim, w relacji do kosztu jej uzyskania. Feigen-

baum oraz Abbott zaproponowali wprowadzenie róż-

nych poziomów jakości i ceny, stwierdzając jednak 

równocześnie, że cena nie jest głównym kryterium wy-

boru
11

. Jeszcze inna definicja jakości, podawana przez 

Banka, określa ją jako: „Pełne zaspokojenie określo-

nych potrzeb klienta przy minimalnych kosztach włas-

nych”
12

. 

Zdaniem W. Ostasiewicz, analizując termin ja-

kości, a jednocześnie ograniczając się jedynie do 

jakości techniczno-ekonomicznej wyrobów i usług, 

wyróżnić możemy pięć różnych jej płaszczyzn
13

: 

jakość w ujęciu zorientowanym na określone atrybuty 

produktu, w ujęciu procesowo-produkcyjnym, zorien-

towanym na użytkownika, na wartość oraz w ujęciu 

transcendentnym. Pierwszy z wymienionych aspektów, 

to grupa cech, jakie produkt powinien posiadać, by 

poziom jakość był wysoki, kolejny to stopień 

zgodności ze specyfikacjami. W trzecim ujęciu, jakość 

jest rozumiana poprzez spełnienie oczekiwań użyt-

kownika. W ujęciu zorientowanym na wartość, to po-

łączenie kontroli zmienności procesu, kosztu akcep-

towanego przez producenta i ceny akceptowanej przez 

odbiorcę. Z kolei ujęcie transcendentne, traktuje jakość 

jako pewien stan doskonałości, który wyraża się 

poprzez subtelną i wyrafinowaną jakość, jaką można 

wyraźnie odróżnić od jakości niskiej
14

. 

Definiując jakości można przytoczyć zdecydo-

wanie więcej jej koncepcji, co nie zmienia faktu, że 

pojęcie to jest nad wyraz różnorodnie interpretowane. 

Z jednej strony zauważamy obecnie, że wielu badaczy 

zajmuje się porządkowaniem definicji jakości. Z 

drugiej zaś, ich analiza wskazuje, że większość ba-

daczy, zajmujących się tą problematyką, definiuje 

jakość na potrzeby własnych celów badawczych. Stąd 

niektórzy autorzy wskazują, że tworzenie uniwersalnej 

definicji jakości mija się z celem.  

Warto także nadmienić, że aktualne rozumienie 

jakości, z której często korzystają zarówno teoretycy 

jak i praktycy zarządzania, w związku z wdrażaniem 

standardów w oparciu o normy ISO, jest zawarte w 

zapisach samej normy, która również ewoluowała. 

Definicja jakości zawarta w normie ISO 9000 może 

wydawać się nieco enigmatyczna, lecz posiada szereg 

zalet. Sprawnie łączy ona wszelkie właściwości wy-

robu (produkt, usługa) z perspektywy ich autono-

miczności uzyskiwanej w procesie mającym docelowo 

odnieść zamierzony skutek w postaci poziomu natę-

żenia spełnienia wymagań. Można, zatem zauważyć, że 

                                                           
10 Reeves C. A., Bednar D. A., 1994. Defining quality: alter-

natives and implications. Academy of Management Review 

3, Academy of Management, Briarcliff Manor, s. 419 
11 Wawak S. 2010. Jakość. Publikacja elektroniczna w bazie 

Encyklopedia zarządzania mfiles.pl 
12 Bank J., 1997. Zarządzanie przez jakość. Wydawnictwo 

Gebethner i Ska, Warszawa, s. 17. 
13 Ostasiewicz W. (red.), 2004. Ocena i analiza jakości życia. 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 

we Wrocławiu, Wrocław, s. 118-120. 
14 Ibidem, s.120. 

definiowanie jakości przeszło długą drogę od postr-

zegania jej jako doskonałości, poprzez traktowanie 

jakości jako stopnia, w jakim dany wyrób zaspokaja 

nasze potrzeby, do uznawania jakości za podstawową 

wartość organizacyjną, której celem jest spełnienie 

istniejących wymagań otoczenia
15

. 

Analizując zagadnienia jakości w aspekcie nauk o 

zarządzaniu warto odpowiedzieć sobie na pytanie: 

czym jest zarządzanie organizacją (przedsiębiorstwem)? 

Spośród szeregu definicji nieco uwagi poświęćmy 

ujęciu mówiącemu, że jest to działanie ukierunkowane 

na dysponowanie zasobami, a przez nie oddziaływanie 

na ludzi jak też kierowanie pracą zespołów ludzkich i 

alokacja zasobów dla osiągnięcia określonych celów 

gospodarczych w sposób najbardziej efektywny
16

. Wo-

bec powyższego zarządzanie możemy potraktować, 

jako skoordynowane działanie dotyczące kierowania 

organizacją oraz jej nadzorowania
17

. Odnosząc pre-

zentowane podejście do przedsiębiorstwa jako systemu 

zarzadzania jakością należy stwierdzić, że w norma-

tywnym podejściu do przedsiębiorstwa zasadnym jest 

uwzględnić architekturę wewnętrznych jej procesów 

gospodarczych. Zidentyfikowanie, zrozumienie a prze-

de wszystkim zarzadzanie systemem wzajemnych po-

wiazań przyczyni się do zwiększenia skuteczności i 

efektywności działania firmy stawiającej na rozwój 

koncepcji zarządzania jakością
18

. 

Fakt, iż naukowe podejście do jakości objęło sze-

reg aspektów życia gospodarczego jest niepodważalny. 

Zauważyć można jednak, że wieloaspektowy charakter 

zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wciąż dąży 

do trafnego ujęcia w kontekście rozwoju zarządzania. 

niemniej jednak niezależnie od przyjętej optyki należy 

zgodzić się z poglądem mówiącym, że TQM stało się 

współcześnie najdoskonalsza forma zarządzania ja-

kością angażującą w proces ten całe przedsiębior-

stwo
19

. Dlatego też bardzo ważnym jest określenie 

wpływu poziomu zarządzania jakością na wyniki orga-

nizacji. Zdaniem teoretyków poprawne zarządzanie 

tym parametrem w otaczającym przedsiębiorstwo śro-

dowisku przekłada się bezpośrednio na sukcesy, które 

coraz częściej zależą od aspektów innowacyjnych i 

poziomu jakości produktu lub świadczonej usługi. 

Dzisiejsze organizacje niezależnie, czy są to 

przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe, handlowe, 

czy też różnego rodzaju instytucje stają w obliczu sze-

regu dylematów. W ramach prowadzonej działalności 

muszą one poszukiwać najbardziej właściwych sposo-

bów prowadzenia przedsięwzięć, co staje się zadaniem 

coraz trudniejszym. Wykorzystywana coraz częściej w 

praktyce kategoria jakości jest tą, która towarzyszy 

                                                           
15 Bugdol M., Mity w zarządzaniu jakością. Problemy Jakości 

nr 8, 2005, s.10. 
16 Wolniak R, Skotnicka-Zasadzień B., Zarządzanie jakością 
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2010, s. 63. 
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przedsiębiorstwu, niezależnie od faktu, czy tego chce, 

czy też nie. Stąd też można stwierdzić, że włączenie 

jakości do działań organizacyjnych przedsiębiorstwa 

wynika stąd, że jakość nie jest celem samym w sobie, 

lecz jest środkiem do ustanowienia systemu, który w 

sposób kompleksowy będzie dostarczał klientom 

określonych wartości. Przedsiębiorstwa traktują jakość 

jako nowy parametr w tzw. niecenowych strategiach 

konkurowania. Dotychczas stosowana w przedsiębio-

rstwach orientacja produktowa czy marketinggowa jest 

zastępowana orientacją rynkową
20

. Dlatego należy 

postulować, aby jakości nie zostawiać samej sobie lub 

splotowi uwarunkowań, (wewnętrznych i zewnętrz-

nych) w jakich działa organizacja, ale zajmować się nią 

w sposób kompleksowy, obejmujący wszystkie obsza-

ry funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozwoli to na 

powiązanie jakości, w ramach wewnętrznej struktury i 

funkcji, z jej elementami składowymi i otoczeniem 

zewnętrzny.  

Pojawiają się także sygnały diagnozujące nega-

tywne zjawiska dotyczące certyfikacji (ISO). Zdaniem 

niektórych przedsiębiorcy proces certyfikacji jakości 

czysto traktuje się instrumentalnie nadając mi znamio-

na dokumentu będącego niezbędnym do udziału w 

przetargu, czy pogoni za modą. Takie stanowisk przed-

siębiorców należy postrzegać jako zjawisko marginal-

ne, którego podstawą jest brak zrozumienia idei certy-

fikacji i jej właściwego wpływu ja działalność przed-

siębiorstwa. Należy, zatem dążyć do coraz lepszego 

poznania wpływu jakości na realizację procesu zar-

ządzania organizacja, poprzez uzyskiwanej przewagi 

konkurencyjnej, w ramach realizowanej strategii ryn-

kowej. W tym kierunku powinien też być prowadzony 

proces edukacyjny zarówno obecnych jak i poten-

cjalnych kadr zarządzających celem efektywniejszego 

niwelowania barier w skutecznym wdrażaniu syste-

mów kompleksowego zarządzania jakością w organi-

zacjach. 

 

3. Podsumowanie 

Jakość dostarczanego na rynek produktu to jeden z 

najważniejszych czynników kształtujących konkuren-

cyjność przedsiębiorstwa na rynku krajowym, europej-

skim, czy globalnym. Dlatego też nie dziwi zaintere-

sowanie takimi zagadnieniami, jak zarządzanie jakoś-

cią, czy efektywność działań podejmowanych w jego 

obrębie. Jakość produktu, a w szczególności jakość 

marketingowa to czynnik decydujący o postrzeganiu 

przez klienta, zarówno przedsiębiorstwa, jak i dostarc-

zanego przez nie wytworu, budujący pozycję rynkową i 

markę firmy.  

Każdy, kto chciałby zarządzać jakością w przed-

siębiorstwie, biorąc pod uwagę istotność i złożoność 

zagadnienia, powinien zgromadzić obszerną wiedzę z 

tego zakresu. Analiza pojęcia jakości oraz etapów i 

elementów, jakie składają się na koncepcję zarządzania 

jakością, jest pierwszym krokiem na drodze do 

osiągnięcia głównego celu zarządzania jakością, czyli 

zaspokojenia potrzeb klientów i konsumentów danego 

przedsiębiorstwa w jak najpełniejszym stopniu. 

                                                           
20 Szczepańska K., Zarządzanie jakością. W dążeniu do 

doskonałości C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 40. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ 
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Анотація. Проаналізовано існуючі підходи щодо оцінювання потенціалу підприємства, окреслено їх 

недоліки та переваги, акцентовано увагу на необхідності вдосконалення процесу оцінювання у сучасних 
умовах. Доведено, що успішність управління потенціалом підприємств залежить від достовірності й 

точності інформації про стан та рівень реалізації наявного потенціалу як основи для обґрунтування 

управлінських рішень. Вказано на те, що модель процесу оцінювання потенціалу підприємства має перед-
бачати інтеграцію внутрішніх і зовнішніх проявів потенціалу, послідовність дій та комбінування їх видів. 

Вказано: важливим елементом у розробці методики оцінювання є ідентифікування основних принципів, 
які визначають правила та формують методичний підхід щодо оцінювання потенціалу підприємства. 

Сформовано узагальнену схему принципів оцінювання потенціалу, визначено етапи моніторингу системи 

інформаційного забезпечення дослідження потенціалу підприємства та згруповано, конкретизовано й 
доповнено методи оцінювання потенціалу підприємства. 
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Abstract. The existing approaches to evaluating the potential of the enterprise are analyzed, their disad-

vantages and advantages are outlined. The attention is focused on the need to improve the evaluation process in 
modern conditions. It is proved that the effective management of enterprise potential depends on the reliability 

and accuracy of information about the condition and level of implementation of the existing potential as a basis 

for justification of managerial decisions. It is specified that the model of evaluation of enterprise potential should 
provide the integration of internal and external manifestations of potential, sequence of actions and  combination 

of their types. It is specified that the important element in developing a method of assessment is identifying the 
basic principles that define rules and form the methodical approach to evaluating the enterprise potential. The 

generalized scheme of principles of potential evaluation is formed, the stages of monitoring information providing 

system of enterprise potential research are determined as well as the evaluation methods of the enterprise 

potential are grouped, specified and supplemented. 
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Постановка проблеми. Сучасне динамічне рин-

кове середовище, процеси глобалізації та інтерна-

ціоналізації вимагають удосконалення підходів що-

до визначення стану та можливостей підприємств, 

оцінювання їх потенціалу. Вартісне оцінювання 

потенціалу підприємства дає можливість не лише 

визначити його величину, але й обґрунтовувати 

рішення щодо подальшої оптимізації та розвитку.  
 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ефективність управління потенціалом підприємств, 

визначення напрямів удосконалень та векторів роз-

витку суттєво залежить від достовірності інформа-

ції про передумови – стан потенціалу. Актуальність 

проблеми оцінювання потенціалу підприємства фор-

мує інтерес ряду науковців. Окремі теоретичні й 

практичні аспекти даної проблеми розглядаються у 

працях ряду вчених таких, як Анісімова О. М., Ба-

лабанова Л. В., Бельтюков Є. А., Бова Т. В., Нау- 

мов В. М., Перерва П. Г., Краснокутська Н. С., 

Федонін О. С. та ін. 

Разом із тим, питання систематизації та виок-

ремлення складових економічного оцінювання по-

тенціалу підприємства залишаються невирішеними. 
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Постановка завдання. З позицій сучасних кон-
цепцій управління підприємство розглядається як 
відкрита полісферна система, де в якості основних 
видів діяльності виокремлюються такі структурні 
компоненти, як: виробництво, фінанси, кадровий 
склад (персонал), менеджмент (система управлін-
ня), НДЕКР, маркетинг. Названі аспекти можна по-
зиціонувати як статутні види діяльності, а здатність 
щодо реалізації можливостей їх ефективного здійс-
нення слід визначати як потенціал підприємства [1, 
c. 96]. При цьому конкретні види діяльності висту-
пають структуроутворюючими елементами функ-
ціонального потенціалу. 

Успішність процесів формування, управління і 
розвитку потенціалу сучасних підприємств зале-
жить від низки тенденцій: застосування інновацій-
но-інвестиційних програм, можливості застосуван-
ня сучасних інформаційних, технологічних, фінан-
сових, матеріальних ресурсів, прогресивності тру-
дових та інтелектуальних ресурсів. При цьому важ-
ливо оперативно володіти достовірною інформа-
цією про стан та рівень конкурентоспроможності 
сукупного потенціалу підприємства та його окре-
мих складових. Така інформація може бути одер-
жана у результаті оцінювання величини потенціалу. 

 

Викладення основного матеріалу досліджен-
ня. Оцінювання стану та реалізації потенціалу про-
мислового підприємства має ґрунтуватися на клю-
чових факторах забезпечення результативності та 
ефективності із застосуванням інформаційних тех-
нологій і систем управління. Моніторинг та оці-
нювання інформації про стан складових потенціалу 
підприємства, можливості, що генеруються рин-
ком, невизначеності та загрози є основою для прий-
няття управлінських рішень щодо управління ви-
робничо-господарською діяльністю підприємства 
та процесами формування, реалізації та розвитку 
його потенціалу.  

Різні аспекти методології оцінювання економіч-
ного потенціалу підприємств є об’єктом дослід-
жень багатьох науковців. Однак результатна кон-
цепція оцінювання є неоднозначною і її неправиль-
но пов’язувати лише з категоріями доходу, чистого 
доходу, прибутку, витрат, розрахунком різного ро-
ду коефіцієнтів, що характеризують ступінь віддачі 
витрат і виражають міру фінансової ефективності, 
що має місце в основній частині існуючих вчень. 

Однак, враховуючи суттєву невизначеність та ди-
намізм ринкової ситуації, процеси глобалізації та кон-
центрації, особливої актуальності набувають дослід-
ження проблем оцінювання ефективності реалізації та 
конкурентоспроможності потенціалу підприємства. 
Крім того, актуальність проблематики цього дослід-
ження вимагає подальшої наукової розробки щодо: 

а) формування науково-методичних аспектів 
аналізу та побудови системи оцінювання потенціа-
лу промислових підприємств; 

б) розвитку теоретичних і методичних питань 
формування системи оцінювання потенціалу про-
мислових підприємств та їх складових; 

в) обґрунтування критеріального базису для ви-
бору ефективної системи оцінювання потенціалу 
підприємства. 

У контексті розвитку понятійного апарату, по-
в’язаного з оцінюванням, на думку автора, необхід-
но визначити сутність процесу оцінювання потен-
ціалу як ґрунтовного аналітико-інформаційного про-
цесу визначення кількісних чи якісних характерис-
тик рівня (величини) потенціалу, які вимірюються 
показниками, що прийняті в економіці для характе-
ристики результатів статутної діяльності [1, c. 118]. 

Однак у цьому контексті слід зауважити, що, 
виходячи з визначення змісту потенціалу підпри-
ємства як здатності реалізовувати можливості [1,  
c. 96], його безпосередня оцінка є нереальною і 
може здійснюватися лише опосередковано через 
досягнуті результати та результативність. Крім то-
го, слід мати на увазі, що відносно коректною може 
бути лише оцінка реалізації потенціалу, оскільки 
оцінювання проводиться за даними, що мали місце 
в минулому (звітному) періоді. Оцінювання розвит-
ку потенціалу матиме низьку вірогідність (прогноз-
ний характер), тому що ідеально може характеризу-
вати лише граничні можливості підприємства, реалі-
зація яких пов’язана із значними невизначеностями.  

Модель процесу оцінювання потенціалу під-
приємства повинна передбачати інтеграцію внут-
рішніх і зовнішніх проявів потенціалу, послідов-
ність дій та комбінування їх видів. Вона повинна 
забезпечувати можливість визначити стан, проб-
лемні аспекти та можливості розвитку потенціалу. 

Оцінюючи потенціал підприємства, необхідно дос-
лідити склад і рівень розвитку його компонентів, а та-
кож вплив окремих зовнішніх та внутрішніх чинників. 

Процес оцінювання має здійснюватися таким 
чином, щоб були враховані й однозначно іденти-
фіковані характеристики, необхідні для належного 
функціонування бізнес-процесів, моніторингу та 
безпосередньо оцінювання.  

Важливим елементом у розробці методики оці-
нювання є ідентифікування основних принципів, 
які визначають правила, що формують методичний 
підхід щодо оцінювання потенціалу підприємства. 
Основними з них є:  

– точність оцінювання (точне визначення пара-
метрів об’єкта оцінювання); 

– визначеність оцінювання (чітке визначення 
параметрів об’єкта оцінювання); 

– простота оцінювання (визначення спрощено-
го набору вхідних показників, які визначають кін-
цевий результат); 

– інформативність оцінювання (достовірне ві-
дображення стану об’єкта); 

– цільова орієнтація оцінювання (процес здійс-
нюється відповідно до поставленої мети та запитів 
користувачів вихідних результатів); 

– системність оцінювання (оцінювання кожного 
з елементів інноваційного потенціалу підприємства 
як складної економічної системи у взаємозв’язку 
між собою та із зовнішнім середовищем); 

– доступність і достовірність вхідної інформації 

(орієнтація на основні форми фінансової звітності 

підприємств); 

– здійснення оцінювання в часі (процес оціню-

вання включає визначення ретроспективного, по-

точного стану інноваційного потенціалу підприємс-

тва та прогнозування його розвитку). 
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Для забезпечення комплексного підходу до ство-

рення механізму функціонування системи оціню-

вання потенціалу підприємства пропонуються нас-

тупні етапи моніторингу системи інформаційного 

забезпечення дослідження потенціалу підприємства. 

Етап 1. Діагностика існуючої системи інформа-

ційного забезпечення з метою виявлення її стану та 

визначення ступеня відповідності потребам управ-

ління; після завершення діагностики формується 

висновок про стан безпосередньо системи інформа-

ційного забезпечення процесу управління і визна-

чається ступінь її відповідності бажаному стану. 

Етап 2. Побудова загальної системи інформа-

ційного забезпечення процесу оцінювання, який би 

відповідав інформаційним потребам щодо обґрун-

тування управлінських рішень з метою підтриму-

вання стійкості розвитку підприємства та його 

високого конкурентного рівня. При моделюванні 

системи інформаційного забезпечення застосову-

ються три базові принципи моделювання:  

1) принцип функціональної декомпозиції – будь-

який бізнес-процес може бути розглянутий як су-

купність елементарних функцій;  

2) принцип контекстної діаграми передбачає, 

що моделювання починається з побудови діаграми, 

на якій система (об’єкт моделювання) подається 

одним-єдиним блоком;  

3) принцип обмеження складності, тобто кож-

ний із аналізованих бізнес-процесів розбивається на 

більш прості операції, дії, елементарні функції. 

Етап 3. Впровадження та адаптування спроек-

тованої інформаційної системи до процесу прий-

няття управлінських рішень на підприємстві з 

одночасним включенням механізму контролінгу, 

розглянутого як системне поєднання функції конт-

ролю з процесами оцінювання елементів і загалом 

потенціалу підприємства. 

В умовах глобалізації, динамічних процесів зов-

нішнього середовища, зростання невизначеностей, 

посилення конкуренції, з одного боку, а з іншого, – 

збільшення кількості потенційно привабливих нап-

рямів діяльності підприємства, розширення потен-

ційних ринків збуту, кола контрагентів та контакт-

них аудиторій, вимірювання стану і рівня потенціалу 

підприємства, його конкурентоспроможності потре-

бують формування адекватної системи оцінювання, 

яка би базувалася на системному та ситуаційному 

підходах, що враховують усі зазначені фактори. 

Здійснення оцінювання потенціалу підприємс-

тва для обґрунтування управлінських рішень щодо 

підвищення ефективності діяльності, конкуренто-

спроможності, вибору стратегії розвитку вимагає 

дотримання певних умов.  

Так, по-перше, необхідно визначитися з об’єк-

том оцінювання та вибрати ті його характеристики, 

які не залежать від суб’єктивності оцінювача. По-

друге, треба встановити, хто є суб’єктом оцінюван-

ня, оскільки від цього залежать напрями проведен-

ня оцінювання (векторів оцінювання може бути 

декілька), поряд із цим треба окреслити сукупність 

властивостей об’єкта, які саме будуть оцінюватися. 

По-третє, необхідно визначити конкретну мету оці-

нювання, оскільки від неї залежатиме перелік па-

раметрів, методи оцінювання, а також рід, тип, під-

вид або інші класифікаційні складові потенціалу, 

які потребують диференціації.  

Результати проведеного дослідження показали: 

підходи науковців до оцінювання потенціалу є різ-

номанітними та різнобічними, що проявляється в 

меті та напрямах, методах, засобах та глибині оці-

нювання, у виборі результуючого показника і т.д.  

Так, Ілляшенко С. М. акцентує увагу на аналізі 

й оцінюванні саме достатності інноваційного по-

тенціалу підприємства для можливості реалізації 

обраної стратегії інноваційного розвитку. Відповід-

но до цієї концепції автор пропонує оцінювання 

інноваційного потенціалу проводити на основі ви-

ділення й аналізу кожного його структурного пара-

метра. Методика оцінювання кожної складової 

ґрунтується на визначенні та розрахунку характер-

них показників (коефіцієнтів) для кожної складової, 

порівнянні їх із таблицею прийняття рішень (для 

ринкової складової) або з показниками інших під-

приємств (для інших складових), інтегральному 

оцінюванні всього комплексу факторів [2]. 

Перевагами запропонованої методики є просто-

та, комплексність та гнучкість процедури оціню-

вання, об’єктивність отриманих результатів. Крім 

того, важливим внеском у теоретико-методологічну 

базу дослідження категорії “потенціалу підприємс-

тва” є виділення автором ринкової складової у за-

гальній структурі досліджуваного поняття. Як нас-

лідок, при оцінюванні потенціалу підприємства вра-

ховуються і можливості розвитку, які надані ринком. 

Обмеженням застосування даної методики на прак-

тиці може стати процес переведення рівнів значень 

локальних потенціалів у відносні оцінки, що дея-

кою мірою знижує точність отриманих результатів. 

Чухрай Н., Патора Р. пропонують схему бага-

торівневого оцінювання потенціалу підприємства за 

такими етапами: визначення кластер-чинників, що 

характеризують певні властивості потенціалу, побу-

дови “дерева кластер-чинників” із деталізацією влас-

тивостей потенціалу; визначення показників для оці-

нювання потенціалу (кількісні та якісні показники); 

розрахунку коефіцієнта вагомості кожного показни-

ка (експертним методом формування безконфліктної 

системи незалежних критеріїв); вибору бази для 

порівняння рівня потенціалу; виявлення зростання 

потенціалу за допомогою методу середньозваженої 

[3, с. 220-230]. Перевагою цієї методики є врахуван-

ня стратегічної позиції підприємства на ринку та 

проведення аналізу відносно поточних конкурентів у 

контексті зміни в часі. Обмеженням методики, на 

нашу думку, є надмірна деталізація деяких показни-

ків оцінювання, але автори зауважують про можли-

вість варіювання переліку показників.  

На важливість вивчення взаємозв’язків між струк-

турними складовими потенціалу вказує Воронко- 

ва А. Е. Оцінювання потенціалу відповідно до 

даного підходу здійснюється через співвідношення 

фактичного та очікуваного обсягів продажу про-

дукції [4, с. 160]. Крім того, відзначається важли-

вість саме стратегічно орієнтованого оцінювання 

потенціалу. Перевагою цієї методики є те, що автор 

не тільки кількісно оцінює потенціал підприємства, 
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але й враховує складні взаємозв’язки між елемента-

ми потенціалу підприємства. Сфера застосування 

даної методики є дещо обмеженою, оскільки алго-

ритм оцінювання передбачає збільшення обсягів 

реалізації продукції внаслідок впровадження інно-

вації або інших поліпшень. Проте не завжди метою 

змін є збільшення обсягів продажів продукції. На-

приклад, ринкові нововведення, як правило, спря-

мовуються на оновлення технологій, технологічних 

процесів; розробку нових правил, положень, інст-

рукцій; освоєння нових сфер застосування продук-

ту, розширення сегментів ринку, вихід на нові ринки.  

Автори розглянутих методик основними зав-

даннями оцінювання визначають діагностику, моні-

торинг і детальний аналіз потенціалу підприємства. 

Однак оцінювання сукупного потенціалу підпри-

ємства є недостатньо конкретизованим. 

Детальне оцінювання всіх елементів потенціалу 

на підприємстві проводиться безсистемно, оскільки 

є досить трудомістким процесом і вимагає наяв-

ності повної та всеохоплюючої інформації. Крім 

того, діагностичний підхід може застосовуватися 

при оцінюванні як власного потенціалу, так і для 

аналізу можливостей конкурентів, оскільки здійс-

нюється при обмеженому доступі до внутрішніх та 

зовнішніх інформаційних ресурсів. Проте подібне 

оцінювання дає можливість позиціонувати і по-

тенціал, і саме підприємство на ринку. Натомість 

моніторинг як вид оцінювання передбачає фіксацію 

стану потенціалу підприємства в часі та аналіз тен-

денцій його розвитку. 

Ще одним важливим аспектом оцінювання є 

визначення масштабів оцінювання. Така діяльність 

передбачає встановлення рівня деталізації та еле-

ментів і показників оцінювання. При цьому виз-

начають вимоги до вхідної інформації, матеріаль-

но-технічного, кадрового, методичного забезпечен-

ня, а також і до вихідного результату. Оскільки оці-

нювання потенціалу підприємства може прово-

дитись як для внутрішніх, так і для зовнішніх пот-

реб, для задоволення вимог зацікавлених в оціню-

ванні сторін, отже, й інтерпретація результатів, спів-

ставлення їх із очікуваними даними будуть індиві-

дуальними для кожного суб’єкта господарювання. 

Важливим кроком оцінювання потенціалу під-

приємства є формування сукупності оціночних 

показників, рівень яких визначає стан об’єкта дос-

лідження. При їх виборі більшість авторів пропо-

нують застосувати експертні методи дослідження, 

перевагою яких є простота, можливість оцінки якіс-

них ознак параметрів, застосування в умовах обме-

женості інформації.  

Однак їм притаманні і недоліки: висока ймовір-

ність суб’єктивності експертних думок, ризик неко-

мпетентності експертів, складність процедури опи-

тування. При цьому слід враховувати, що потенціал 

підприємства є складною системою, яка досить важ-

ко піддається формалізації. Це вимагає застосування 

поряд із логічними та економіко-математичними 

методами саме процедур експертного оцінювання. 
Дослідження наукової літератури засвідчило, 

що більшість науковців результуючим показником 
обирають інтегрований показник рівня потенціалу 

підприємства. Різниця полягає лише у методах його 
розрахунку.  

Найчастіше застосовуються: розрахунок середньо-
арифметичного та середньогеометричного віднос-
них показників; суми часткових показників із ура-
хуванням їх вагомості. Зведення часткових показ-
ників до узагальнюючого дозволяє провести комп-
лексне порівняння стану, використання та розвитку 
потенціалу підприємства в часі, виконати порівнян-
ня з конкурентами тощо. З іншого боку, часткові 
показники є досить різнорідними і їх агрегування 
може значно спотворити інформацію про реальний 
стан потенціалу підприємства. Водночас існування 
інтегрального показника не суперечить існуванню 
часткових показників. Необхідність їх розрахунку 
визначається завданнями, які ставляться при оціню-
ванні потенціалу певної економічної системи.  

Результатом проведеного огляду теоретико-
методичних підходів та розробок є систематизація 
та класифікація методів та підходів до оцінювання 
потенціалу підприємства (рис. 1).  

Таким чином, сукупність існуючих методів оці-
нювання систематизовано, згруповано та допов-
нено за певними напрямами, що сприяло формуван-
ню методичної бази управління потенціалом під-
приємств у сучасних умовах та спростило процес 
вибору оптимального методу оцінювання. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-
жень у даному напрямі. Таким чином, оцінивши 
величину сформованого потенціалу, визначивши 
приховані резерви, виявивши сильні та слабкі сто-
рони у діяльності підприємства, доцільно привести 
у відповідність внутрішні та зовнішні можливості, 
наявні та потенційні здатності підприємства щодо 
реалізації можливостей, оптимізувати ресурсний 
потенціал та його складові у відповідність із стра-
тегією підприємства та іншими вимогами.  

Результати оцінювання потенціалу підприємства 
використовуються для вибору й обґрунтування ін-
новаційних та інвестиційних проектів, забезпечення 
прав власності, кредитування тощо. Отже, потенціал 
підприємства повинен бути постійним об’єктом уп-
равління на підприємстві, що передбачає цілеспря-
мований вплив на підприємство з метою підвищення 
результативності та ефективності його діяльності. 
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куваних результатів використання об’єкта оцінки  

(очікувані доходи) 

Оцінювання на основі показників 

минулої діяльності (витрат) 

Витратний 

(майновий) 

Оцінювання здійснюється на основі  

розрахунку суми витрат на формування та реаліза-

цію об’єкта оцінки 

Оцінювання на основі показників 

теперішнього часу (порівняння з 

аналогами) 

Порівняльний 

(витратно-

результатний) 

Оцінювання здійснюється на основі  

порівняння з аналогами, щодо яких  

є доступна і достовірна інформація 

З
а

 ф
а

к
т
о

р
о

м
 ч

а
су

 

Оцінювання на основі очікуваних 

результатів у майбутньому  

(очікувані результати) 

За глибиною  

оцінювання 

За вимірниками  

оціночних показників 

Детальний Оцінювання на основі детального аналізу внутріш-

нього середовища за наявності повної та всеохоплю-

ючої інформації 

При оцінюванні використовують показники: 

– у натуральному  

(умовно-натуральному) вираженні 

– у вартісному вираженні 

– у бальному вираженні 

Діагностичний Оцінювання на основі обмежених та доступних як 

для внутрішніх, так і для зовнішніх аналітиків пара-

метрів – в оцінках за рангами
*
 

За формою подання результатів оцінювання За рівнем формування потенціалу
*
 

Оцінювання потенціалу: Оцінювання за част-

ковими показниками 

Стан та рівень реалізації потенціалу оцінюють за ос-

новними напрямами розвитку 
рівень потенціал 

Оцінювання  

на базі інтегрованого 

показника 

Висновок про стан та реалізацію потенціалу здійс-

нюється на основі узагальнюючого показника 

Оцінка на основі 

системи показників 

Висновок про рівень потенціалу формулюється на 

основі розгалуженої системи показників 

– ресурсний; 

– виробничий; 

– господарський; 

– інституційний 

– ресурсний; 

– виробничий;  

– ринковий; 

– сукупний 

За характером основних параметрів оцінювання
*
 За способом одержання оцінки 

Економічний На основі фінансових показників  

господарювання підприємства 

Об’єктний 

 

Порівняльний Неекономічний На основі показників соціального,  

екологічного та нематеріального характеру Експертний 

Побудови моделі* Комплексний Комбінування фінансових  

та нефінансових показників Графоаналітичний* 

За формою представлення оціночної моделі
*
 За напрямом оцінювання 

Статистичні Оцінювання проводиться на базі звітно-статистичних 

методів дослідження, спостереження, групування і т.д. 

Оцінювання зовнішніх  

(макро-, мезо-) факторів 

Економіко-

математичні 

Оцінювання проводиться на базі описових, прогнос-

тичних, нормативних та інших економіко-математич-

них моделей 

Оцінювання внутрішніх (мікро-) факто-

рів 

Математичні Оцінювання здійснюється засобами інтегрального, ди-

ференціального, логарифмічного та інших видів аналізу  

Комплексне оцінювання внутрішніх та 

зовнішніх факторів 

 

Рис. 1. Методи оцінювання потенціалу підприємства
* 

* 
Систематизовано та доповнено автором за [5, 6, 7] 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
Анотація. Для визначення реальної картини фінансового стану основних засобів на підприємстві до-

цільно один раз на рік проводити їх переоцінку. Суть цієї операції полягає у приведенні вартості активів, 

за якою вони обліковуються на балансі підприємства, у відповідність з  їх реальною (справедливою) вар-

тістю. При цьому особливо важливе значення має переоцінка об’єктів основних засобів підприємства на 

поточний момент, оскільки вона передбачає визначення вартості майна на час прийняття управлінських 
рішень і дає змогу провести співставлення вартості об’єктів основних засобів, що відображені в бухгал-

терському обліку підприємства. Сформульовані переваги та недоліки проведення дооцінки, уцінки основ-

них засобів. Визначені основні етапи проведення переоцінки основних засобів. Встановлено вплив на 
об’єкт оподаткування підприємства, бухгалтерських переоцінок основних засобів у залежності від розмі-

ру річного доходу. 
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PECULIARITIES OF THE REVALUATION OF FIXED ASSETS IN THE 

CURRENT ECONOMIC CONDITIONS 
 

Аbstract. To determine the real picture of the financial condition of fixed assets of an enterprise it is expedient 
once a year to conduct their reassessment. The essence of this operation is to bring the value of assets on which 

they are recorded on the balance sheet of an enterprise in accordance with their real (fair) value. In that case 

especially important is the revaluation of fixed assets of the enterprise at the current period because it involves 

determining the value of the property at the time of decision-making and allows  to conduct a comparison of fixed 

assets value that is recorded in the accounting of the enterprise. The advantages and disadvantages of  reva-
luation and reduction of assets value are formulated. The main stages of the revaluation of fixed assets are deter-

mined. The influence on the object of taxation of the enterprise, accounting revaluations of fixed assets depending 

on annual income amount is determined. 

 

Keywords: fixed assets, normative and legal documents, residual value, primary cost, financial result, income tax. 

 
Постановка проблеми. Питання переоцінки 

основних засобів розглядали вчені-економісти, зок-

рема В.  Бачинський, Ф. Бутинець, С. Голов, Р. Гра-

чова, І. Жолнер, Т. Залишкіна, А. Лисенков, В. Руд-

ницький, А. Ткаченко, І. Чалий та інші. Незважаю-

чи на вагомі напрацювання провідних вчених, зау-

важимо, що питання переоцінки основних засобів 

згідно з вимогами відповідної нормативно-правової 

бази не знайшли достатнього висвітлення в їх 

дослідженнях. Це зумовлює поглиблення та розши-

рення дослідження в напрямі виділення особливос-

тей переоцінки основних засобів. 

 

Постановка завдання. Метою наукового дос-

лідження є аналіз чинного законодавства з питання 

переоцінки основних засобів підприємства. 

Для досягнення поставленої мети в дослідженні 

пропонується вирішити наступні завдання:   
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- провести аналіз нормативно-правових доку-

ментів із бухгалтерського обліку переоцінки основ-

них засобів;  

-  відокремити переваги та недоліки переоцін-

ки основних засобів підприємства;  

-  визначити вплив коригувань від переоцінки 

основних засобів на фінансовий результат підпри-

ємства.  

 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Головним мотивом переоцінки основних засобів 

служить прагнення підприємства до достовірності 

фінансової звітності. Тому підприємство може пе-

реоцінити об’єкт основних засобів, якщо залишкова 

вартість такого об’єкта істотно відрізняється від 

його справедливої вартості на дату балансу (п. 16 

П(С)БО 7). Кількісні критерії та якісні ознаки істот-

ності інформації визначаються керівництвом під-

приємства, виходячи з потреб користувачів такої 

інформації, якщо такі критерії не встановлені поло-

женнями бухгалтерського обліку, іншими норма-

тивно-правовими актами [6]. В ході проведених 

досліджень встановлено, що чинна нормативна база 

рекомендує прийняти за основу при проведенні 

переоцінки основних засобів величину порогу іс-

тотності [5].  

Даний показник становить: 1 % чистого при-

бутку (збитку) підприємства на дату балансу, або 

10%-ве відхилення залишкової вартості об’єкта ос-

новних засобів від його справедливої вартості.  

При цьому ми вважаємо, що проведення пере-

оцінки – право підприємства, а не обов’язок. Тому, 

навіть якщо залишкова вартість експлуатованого 

об’єкта дорівнює нулю, то дооцінювати його не 

обов’язково. Проаналізуємо аргументи на користь 

проведення дооцінки або уцінки основних засобів. 

1. У результаті дооцінки збільшується первісна 

і залишкова вартість основних засобів. 

2. Дооцінка може збільшувати розмір капіталу, 

який, у свою чергу, є частиною власного капіталу. 

Збільшення власного капіталу і зростання вартості 

активів збільшує привабливість підприємства для 

інвесторів, а також кредиторів. 

3. Розміри капіталу в дооцінках враховуються 

при визначенні частини вартості майна, яка випла-

чується учасникові, що виходить із товариства.  

4. Дооцінка може допомогти уникнути змен-

шення статутного капіталу або навіть ліквідації 

товариства. Адже згідно з вимогами ст. 144 та  

ст. 155 Цивільного кодексу, якщо після закінчення 

другого і кожного наступного фінансового року 

вартість чистих активів виявиться меншою від роз-

міру статутного капіталу, то товариство зобов’яза-

не оголосити про його зменшення  і зареєструвати 

ці зміни.  

5. Дооцінку доцільно проводити у випадку, ко-

ли вартість його чистих активів є меншою від за-

реєстрованого розміру статутного капіталу. Це доз-

волить збільшити вартість чистих активів, тим са-

мим змінивши в сприятливий бік співвідношення 

між розміром чистих активів і статутним капіталом.  

У результаті уцінки зменшується первісна і 

залишкова вартість основних засобів. Уцінка, як 

правило, не впливає на розмір власного капіталу. 

Розглянемо детальніше позитивні й негативні 

сторони проведення уцінки основних засобів:  

1. Зменшення амортизовуваної вартості основ-

них засобів зменшує амортизаційні відрахування, а, 

відповідно, і зменшується собівартість продукції. 

2. У результаті зменшення залишкової вартості 

основних засобів зменшується база для нарахуван-

ня ПДВ за деякими операціями, зокрема при про-

дажу об’єкта [2]. 

Крім позитивних аспектів при проведенні пере-

оцінки, є і негативні. Розглянемо їх більш детально. 

1. Оцінку основних засобів для цілей бухгал-

терського обліку може проводити тільки суб’єкт 

оцінної діяльності [8]. Тому підприємство самостій-

но не може провести переоцінку тільки силами 

своїх фахівців. Це, зокрема, передбачено ст. 7 Зако-

ну України “Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні” від 

12.07.2001 р. № 2658-ІІІ. В даному документі наго-

лошено, що при проведенні оцінки майна необ-

хідно залучати суб’єкта оціночної діяльності, що є 

обов’язковим, у тому числі переоцінки основних 

фондів для цілей бухгалтерського обліку. Хоча від-

повідальність за порушення даної норми даним За-

коном не встановлена, це може бути загальна від-

повідальність, встановлена КпАП, ст. 1642 (пору-

шення законодавства з фінансових питань) [1].  Тоб-

то переоцінка потребуватиме додаткових витрат. 

2. Якщо прийнято рішення про переоцінку одно-

го об’єкта, то доведеться на цю ж дату переоцінити 

всі об’єкти його групи основних засобів [3].    

3. Переоцінку об’єктів тієї групи, яка вже була 

переоцінена, згодом потрібно буде проводити з 

такою регулярністю, щоб залишкова вартість цих 

об’єктів на дату балансу істотно не відрізнялася від 

їх справедливої вартості [3].    

 Але, крім того, кожне підприємство, звичайно, 

може мати і свої власні аргументи за або проти.  

Проведення переоцінки основних засобів скла-

дається з ряду окремих процедур. Розглянемо ос-

новні етапи проведення переоцінки: визначаємо спра-

ведливу вартість об’єкта, який збираємося переоці-

нити; визначаємо індекс переоцінки (шляхом ділен-

ня справедливої вартості об’єкта на його залишкову 

вартість); обчислюємо переоцінену первісну вар-

тість об’єкта і переоцінений знос (для цього первіс-

ну вартість і суму зносу множимо на отриманий 

індекс переоцінки). Різниця між названими показ-

никами і буде переоціненою залишковою вартістю 

об’єкта. Якщо залишкова вартість об’єкта дорівнює 

нулю, то його переоцінена залишкова вартість виз-

начається шляхом збільшення справедливої варто-

сті цього об’єкта до його первісної (переоціненої) 

вартості без зміни суми зносу.  

В бухгалтерському обліку сума перевищення 

дооцінки залишкової вартості над сумою поперед-

ніх уцінок, відображена як капітал у дооцінках, 

списується на нерозподілений прибуток записом  

Дт 411 – Кт 441. Такий запис може робитися в 

обліку або періодично (щомісячно, щоквартально) 
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одночасно з нарахуванням амортизації та пропор-

ційно амортизації, або при вибутті об’єкта зі складу 

основних засобів.  

Вважаємо, що порядок списання дооцінок на 

нерозподілений прибуток доцільно зафіксувати в 

обліковій політиці підприємства. Відповідно, при 

переоцінці об’єктів основних засобів в обліку мо-

жуть виникати доходи і витрати. Крім того, резуль-

тати переоцінки можуть впливати на суму аморти-

зації об’єкта основних засобів, яка нараховувати-

меться після переоцінки.  

Визначено, що залежно від величини річного 

доходу підприємства результати переоцінки по-

різному впливають на об’єкт оподаткування. Так, 

якщо річний дохід підприємства не перевищує  

20 млн. грн., організація має право не коригувати 

бухгалтерський фінрезультат на різниці, щоб виз-

начити об’єкт обкладення податком на прибуток. 

При цьому рішення про не застосовування коригу-

вання на різниці зазначається у відповідній таблиці 

декларації з податку на прибуток за 2015 рік.  

Підприємства, в яких річний дохід перевищив 

поріг у 20 млн. грн., для визначення об’єкта оподат-

кування повинні коригувати фінрезультат на різни-

ці, передбачені ПКУ п. 138.1 та п. 138.2. 

Це різниці у вигляді бухгалтерської та податко-

вої залишкової вартості й амортизації основних за-

собів, а також різниці, що виникають від прове-

дення переоцінок і втрат від зменшення корисності 

основних засобів.  

Визначено: для того, щоб мати можливість від-

коригувати фінансовий результат на суми таких 

різниць, підприємство зобов’язане користуватися 

податковим визначенням поняття основних засобів, 

наведеним у ПКУ п. 14.1.138. Відповідно, вести об-

лік податкової залишкової вартості та розрахову-

вати податкову амортизацію основних засобів.  

Для розрахунку податкової амортизації основ-

них засобів їх балансова (залишкова) вартість ста-

ном на 1 січня 2015 року приймається рівною їх ба-

лансовій вартості, визначеній станом на 31.12.14 р. 

за правилами Податкового кодексу, які діяли до 

01.01.15 р. ПКУ п. 11 підрозд. 4 розд. ХХ. При 

цьому до 01.01.15 р. під балансовою вартістю ос-

новних засобів розумілася різниця між їх первіс-

ною вартістю з урахуванням переоцінки і сумою 

накопиченої амортизації ПКУ п. 14.1.9.  До 1 січня 

2015 року всі підприємства (незалежно від розміру 

річного доходу) мали право в податковому обліку 

проводити щорічну переоцінку (дооцінку) балансо-

вої вартості основних засобів на коефіцієнт індек-

сації, який залежав від індексу інфляції ПКУ  

п. 146.21 у редакції до 01.01.15 р. Відповідно, сума 

такої переоцінки збільшувала балансову вартість 

основних засобів у податковому обліку і брала 

участь у податковій амортизації.  

Вважаємо, що позитивним моментом був той 

факт, коли правила податкової дооцінки можна 

було використовувати і при дооцінці основних за-

собів у бухгалтерському обліку [3]. Останнього ра-

зу підприємство могло провести податкову дооцін-

ку об’єктів основних засобів за підсумками 2014 

року. Таким чином, у балансову вартість основних 

засобів станом на 31.12.14 р. може включатися і су-

ма податкової дооцінки, яка впливатиме на витрати 

у вигляді амортизації після 1 січня 2015 року. 

Проте з 01.01.15 р. поняття “балансова вартість ос-

новних засобів” змінив термін “залишкова вартість 

основних засобів” [4]. При цьому, починаючи з 

01.01.15 р. залишкова вартість основних засобів 

визначається як різниця між первісною вартістю 

об’єкта і сумою його амортизації, розрахованою за 

правилами ПКУ розд. III п. 14.1.9. Ми вважаємо, 

що, виключивши з ПКУ п. 14.1.9 словосполучення 

“з урахуванням переоцінки”, законодавці, таким 

чином, показали, що переоцінка, яка проводиться з 

01.01.15 р., не береться до уваги для визначення 

податкової залишкової вартості ОЗ, а отже, і при 

розрахунку податкової амортизації. Тому підпри-

ємства з річним доходом понад 20 млн. грн. повин-

ні виключити вплив бухгалтерських переоцінок на 

об’єкт обкладення податком на прибуток. З цією 

метою вони повинні фінансовий результат до опо-

даткування ПКУ п. 138.1, 138.2: збільшити на суму 

уцінки основних засобів, включену до бухгалтерсь-

ких витрат (субрахунок 975 “Уцінка необоротних 

активів і фінансових інвестицій”); зменшити на су-

му дооцінки в межах суми уцінки основних засобів, 

раніше віднесеної до складу витрат (на субрахунок 

746 “Інші доходи”).  

На нашу думку, фінансовий результат можна 

зменшити тільки на суму дооцінки, яка знаходиться 

в межах уцінки, проведеної, починаючи з 01.01.15 р. 

Тобто зменшити фінрезультат за новими правилами 

можна тільки після того, як ми його збільшили за 

новими правилами.   

В результаті у визначенні об’єкта обкладення 

податком на прибуток братиме участь тільки подат-

кова амортизація і залишкова вартість основних 

засобів, навіть якщо об’єкт був дооцінений або уці-

нений у бухгалтерському обліку. 

В ході проведених досліджень визначено, що у 

деяких випадках переоцінка може впливати на 

податкові зобов’язання з ПДВ. Це можливо, коли 

ПДВ нараховується, виходячи з бухгалтерської за-

лишкової вартості основних засобів. Так, зокрема, 

згідно з ПКУ п. 188.1 при продажу необоротних 

активів база оподаткування не може бути нижчою 

за їх балансову (залишкову) вартість, що склалася 

за даними бухгалтерського обліку на початок звіт-

ного (податкового) періоду, в якому продається та-

кий об’єкт. Тому в разі переоцінки база для нараху-

вання ПДВ при продажу об’єкта визначатиметься, 

виходячи з його нової (уціненої або дооціненої) за-

лишкової вартості.  

 

Висновки та перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. В процесі проведеного 

дослідження охарактеризовано нормативно-правові 

документи з бухгалтерського обліку переоцінки ос-

новних засобів. Визначені недоліки моделі пере-

оцінки основних засобів підприємства. Отриманий 

результат буде корисним для застосування в прак-

тичній діяльності суб’єктів господарювання щодо 

переоцінки основних засобів згідно з національ-

ними П(С)БО та Податковим кодексом України. 
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Зокрема, визначено, що переоцінка основних засо-

бів проводиться за рішенням підприємства і не є 

для нього обов’язковою процедурою. Підставою 

для переоцінки може стати істотна відмінність за-

лишкової вартості об’єкта основних засобів від 

його справедливої вартості. При цьому проводити 

переоцінку повинні професійні оцінювачі. Підпри-

ємства, річний дохід яких не перевищує 20 млн. 

грн., при визначенні об’єкта оподаткування врахо-

вують доходи і витрати, пов’язані з переоцінкою 

основних засобів, у повному обсязі; при переви-

щенні 20 млн. грн. коригують фінрезультат на різ-

ниці, які повністю усувають вплив бухгалтерських 

переоцінок основних засобів на об’єкт оподатку-

вання. У деяких випадках (наприклад, при “дешево-

му” продажу основних засобів) переоцінена вар-

тість об’єкта може вплинути на базу нарахування 

ПДВ. 
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ОЦІННО-АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ 

ПОТЕНЦІАЛОМ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ 

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Анотація. Розглянуто зміст категорійного поняття “потенціал” у контексті фінансово-економіч-
ної стійкості торговельного підприємства. Проаналізовано відповідність сформованих засад і викори-

стовуваних критеріїв у методах оцінювання та аналізування фінансово-економічної стійкості сучасного 

торговельного підприємства умовам його діяльності. Сформульовано пропозиції для підвищення об’єк-
тивності результатів встановлення рівня фінансово-економічної стійкості підприємства з урахуванням 

елементів теорії потенціалу. Вказано на те, що проблемним і водночас необхідним аспектом управління 
вітчизняними торговельними підприємствами, передусім великими торговельними комплексами 

мережевого типу, є поступовий перехід від короткострокового планування до стратегічного.  
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Abstract. The content of the categorical term "potential" in the context of the financial and economic stability 
of a trading company is considered. The compliance of existing principles and criteria used in the methods of eva-

luation and analysis of financial and economic stability of a modern trading company regarding the conditions of 
its activity is analyzed. The proposals to improve the objectivity of the results of the establishment of the financial 

and economic stability of the company, taking into account the elements of potential theory, are formulated. It is 

specified that the problematic and, at the same time, essential aspect of domestic trading companies management, 
especially of large shopping centers of network type, is a gradual transition from short-term to strategic planning. 
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Постановка проблеми. Крім внутрішньогоспо-

дарської важливості, потенціал фінансово-еконо-

мічної стійкості окремих економічних суб’єктів роз-

глядається як одна з базових основ забезпечення 

концепції сталого розвитку національної економіки. 

З цієї точки зору вироблення адаптивних до еконо-

мічних умов базових засад управління потенціалом 

фінансово-економічної стійкості підприємств різ-

них сфер економічної діяльності, забезпечення та-

кої концепції розробленим адекватним оцінно-ана-

літичним інструментарієм вважається одним із 

фундаментальних спрямувань економічних дослід-

жень: “На сьогоднішній день однією з основних і 

базових проблем сучасної науки є розроблення та 

впровадження у практику методів дослідження й 

діагностики стійкості функціонування економічних 

систем” [1, c. 11].  

Динамічні зміни в умовах діяльності сучасних 

підприємств у рамках постіндустріальної економі-

ки, посилені для вітчизняних суб’єктів господарю-

вання ще й додатковими факторами невизначеності 

трансформаційної економіки, виразно підкреслю-

ють “потребу в розробленні нових і вдосконаленні 

наявних методичних підходів до економічної стій-

кості підприємства, результати застосування яких 

дозволять приймати якісно нові рішення щодо зни-

ження ризикованості фінансово-господарської діяль-

ності, підвищення її ефективності та забезпечення 

розвитку” [2, с. 7]. 

Виходячи із загальноекономічних умов функ-

ціонування й розвитку вітчизняних торговельних 

підприємств, проблематика формування суттєво 

нового концептуального підходу до управління по-

тенціалом їх фінансово-економічної стійкості пе-

редбачає вирішення певних питань теоретико-ме-
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тодологічного, методичного й організаційного ха-

рактеру, про що стверджують О. О. Бакунов [3] і  

П. О. Куцик [18]. Важливість подолання існуючих 

проблемних питань як щодо самої концепції управ-

ління потенціалом фінансово-економічної стійко-

сті, так і використовуваних інструментальних засо-

бів пов’язується з тим, що “оцінка потенціалу дає 

можливість визначити найкращі варіанти його ви-

користання і вказує на переваги та недоліки меха-

нізму його реалізації, дозволяє удосконалити іс-

нуючу систему управління” [4, с. 193]. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій доз-

воляє зробити висновок, що, незважаючи на значну 

кількість “класичних теорій” і новітніх розробок у 

сфері економіки та управління, проблематика по-

тенціалу фінансово-економічної стійкості має явно 

виражений характер. Не сформульовано навіть на 

теоретичному рівні адекватні інформаційно-інте-

лектуальній економіці “теорію потенціалу” і задо-

вільну для практичних потреб парадигму управлін-

ня потенціалом фінансово-економічної стійкості, не 

розроблено базових засад необхідного для забезпе-

чення управлінських потреб оцінно-аналітичного 

інструментарію. У дослідженнях немає узгоджено-

сті насамперед у підходах до сутності й характерис-

тики цієї економічної категорії, а тому й закономір-

но, що загальноприйнятих способів оцінки і меха-

нізмів її забезпечення не існує. Стосовно опрацю-

вань цієї проблематики у сфері торговельної діяль-

ності, Г. С. Мамаєва робить аналогічний висновок, 

вказуючи, що “між вченими немає одностайної дум-

ки щодо методів дослідження стійкого розвитку 

торговельних підприємств та вибору системи по-

казників його оцінки, хоча ефективне управління 

сучасним торговельним підприємством повинно 

бути адекватним поточним і майбутнім змінам зов-

нішнього середовища” [5, с. 28, 29]. О. С. Кравчен-

ко і О. В. Григораш, досліджуючи організаційно-

методичний базис оцінки економічного потенціалу 

торговельних підприємств, стверджують, що “до 

теперішнього часу не існує єдиної думки щодо виз-

начення системи показників оцінки економічного 

потенціалу, а використовувані методи оцінки не 

дозволяють враховувати причинно-наслідкові зв’язки 

між факторами, що впливають на формування еко-

номічного потенціалу” [6, с. 122].  

О. О. Бакунов і О. В. Сергєєва, відзначаючи 

відсутність на теперішній час “загальноприйнятого 

підходу до управління економічною стійкістю під-

приємства”, вказують, що “проблеми процесів уп-

равління економічною стійкістю в торгівлі у нау-

кових дослідженнях практично не розглядаються” 

[3]. Стосовно якості пропонованих в економічних 

дослідженнях розробок змісту концептуальних за-

сад, сформованих безвідносно до галузевої специ-

фіки й особливостей діяльності, Л. В. Максимова 

робить висновок, що “поширені методи управління 

стійкістю часто суперечливі, існує низка нерозв’я-

заних проблем теоретичного та методологічного 

характеру, пов’язаних з відсутністю єдиної концеп-

ції, що комплексно пов’язує різні атрибути діяль-

ності підприємства, види й чинники стійкості” [7,  

с. 1]. Більше того, С. Гайдар за результатами ана-

лізу базису оцінювання стійкості торговельного 

підприємства відзначає, що “в економічній літера-

турі відсутня єдина думка щодо того, яке конкретне 

рівняння описує той чи інший тип фінансової 

стійкості” [8].   

У монографії [9] науковці М. С. Заюкова, О. В. Мо-

роз, О. О. Мороз відзначають, що поширюванні у 

вітчизняній теорії та практиці апробовані системні 

моделі визначення рівня фінансової стійкості су-

б’єкта господарювання “розраховані на економічні 

умови західних країн і не враховують особливостей 

країн перехідного періоду трансформації соціаль-

но-економічних відносин” [9, с. 3]. Аргументуючи 

глибину проблематики у предметній сфері знань, 

Н. С. Краснокутська вказує, що “величина потен-

ціалу не є детермінованою ні в часі, ні в просторі, 

що впливає на відсутність єдиної методології та не-

однозначність наукових позицій щодо визначення 

критеріїв оцінки потенціалу” [10, с. 67]. Загалом ре-

зультати аналізу останніх досліджень і публікацій 

дають підстави для узагальненого висновку про те, 

що для підприємств національної економіки, у тому 

числі й торговельної сфери, необхідна власна кон-

цепція управління потенціалом фінансово-економіч-

ної стійкості, забезпечена адекватним для неї оцін-

но-аналітичним інструментарієм. 

 

Виклад основного матеріалу. Реалізація моде-

лі соціально-економічного розвитку країни, забез-

печення конкурентоспроможності й інвестиційної 

привабливості національної економіки та окремих 

суб’єктів господарювання пов’язується з підвищен-

ням ефективності управління процесами формуван-

ня, відтворення й реалізації потенціалу. Інтеграль-

ний (синтетичний) показник фінансово-економіч-

ного потенціалу є базовим критерієм (індикатором) 

оцінно-аналітичних систем (моделей) встановлення 

можливостей довгострокового стабільного функ-

ціонування сучасних суб’єктів ринкової економіки. 

Сучасні концепції управління носять стратегічний 

характер, в основу якого покладається потенціал 

довгострокового функціонування, а, отже, “управ-

ління економічною стійкістю являє собою процес 

розробки та реалізації управлінських рішень стра-

тегічного й оперативного характеру, які забезпе-

чують стабільне функціонування та розвиток торго-

вельного підприємства” [3]. 

Поняття “потенціал”, яким зазвичай розкрива-

ють продуктивну силу фінансово-економічних та 

інформаційно-інтелектуальних ресурсів, ефектив-

ність системи управління тощо, набуває різновер-

сійно споріднених за змістовністю категорійних 

понять. Економічна енциклопедія розкриває катего-

рію “потенціал” через “наявні в економічного су-

б’єкта ресурси, їх оптимальну структуру та вміння 

раціонально використовувати їх для досягнення 

поставленої мети” [11, с. 13]. При цьому змістове 

наповнення поняття “ресурси” енциклопедією ха-

рактеризується достатньо об’ємно – “основні еле-

менти виробничого потенціалу, які системою будь-

якого рівня охоплюються в параметрі природних, 

технічних, технологічних, кадрових, просторових 
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часових, структурно-організаційних, інформаційних, 

фінансових і нематеріальних складових” [11, с. 206]. 

В сфері економічних досліджень поняття “по-

тенціал” у різних авторів носить достатньо варіа-

бельний зміст, незважаючи на його загальноприй-

няте розкриття через характеристику адекватних 

сучасному технологічному розвитку фінансово-ма-

теріальних, трудових та інформаційно-інтелек-

туальних ресурсів, ефект їхньої синергетичної взає-

модії (продуктивна сила капіталу підприємства). 

Загалом цілком об’єктивним можна вважати висно-

вок тих науковців, які відзначають, що “потенціал” 

представляється дещо абстрактною категорією, йо-

го границі розпливчасті, фактори цілком не визна-

чені, вплив на поточні процеси опосередкований 

[12, с. 247]. Така відмінність змісту потенціалу в 

контексті різних досліджень є достатньо очевид-

ною, що закономірно спричинило вплив й на не-

однозначність такого поняття, як “потенціал фінан-

сово-економічної стійкості”. 

Перехід від постіндустріальної до інформацій-

но-інтелектуальної стадії суспільно-економічного 

розвитку різко змінив уявлення про вагомість тих 

чи інших компонентів потенціалу в системі комп-

лексної оцінки фінансово-економічної стійкості. 

Наведене стає визначальним в аргументаціях про 

необхідність переосмислення безпосередньо самої 

базової основи існуючих методів встановлення 

(вимір, оцінка, аналіз) фінансово-економічної стій-

кості. Акцентуючи у цій статті “потенціал фінан-

сово-економічної стійкості” як окремий і конкре-

тизований об’єкт дослідження, відзначимо, що 

концептуально-методологічні засади виміру такої 

категорії і надалі залишаються в параметрі статич-

ного розгляду наявних фінансово-економічних ре-

сурсів. У традиційно використовувані методики 

включають фінансово-матеріальні ресурси, що, як 

прийнято вважати, забезпечують стійкий характер 

підприємства у загальноекономічному середовищі. 

Тому переважно відзначається, що існуючим оцін-

но-аналітичним системам властиві такі недоліки, як 

надмірна емпіричність, обмеженість кількісного 

аналізу, оперування якісними, недостатньо конк-

ретизованими параметрами, високий ступінь суб’єк-

тивності при оціночних процедурах потенціалу еко-

номічних систем [13]. 

Стійкість сучасного суб’єкта господарювання 

переважно розкривається визначеною методикою 

оцінки фінансової стійкості. У деяких випадках ви-

користовується поняття “фінансово-економічна стій-

кість”, яке загалом не дуже сильно відрізняється від 

першого критерію. Фінансово-економічну стійкість 

характеризують групою традиційних фінансових 

показників з деталізацією деяких недостатньо фор-

малізованих економічних показників та експертних 

індикаторів. Проте як головний компонент загаль-

ної характеристики фінансово-економічної стійко-

сті тут завжди використовується інтегральний показ-

ник фінансової стійкості. Незважаючи на дещо ви-

щу об’ємність і місткість такої характеристики, ме-

тодика її обчислення спирається майже виключно 

на внутрішні економічні ресурси підприємства. 

Однак зовнішнє середовище чинить суттєвий вплив 

на стійкість сучасного підприємства. Виходячи з 

умов сучасної ринкової економіки, “основною ме-

тою підприємств є забезпечення збалансованості між 

цілями підприємства, умовами зовнішнього середо-

вища та внутрішнім середовищем (або потенціа-

лом)” [7]. Важливість об’єктивного встановлення 

саме потенціалу фінансово-економічної стійкості 

випливає з домінуючих на теперішній час концеп-

цій стратегічного управління. 

Незважаючи на достатній рівень обґрунтувань 

стосовно найбільш об’єктивного використання в 

оцінних моделях критерію “потенціал фінансово-

економічної стійкості”, надмірне залучення у такі 

процеси сателітних індикаторів ринкової капіталі-

зації у багатьох випадках викривлює реальний стан 

стійких позицій окремих суб’єктів ринкової еконо-

міки. В аналітичних оглядах наводяться факти пот-

рапляння у кризовий стан відомих глобальних ком-

паній, які на ринках капіталів та інвестицій пози-

ціювалися стійкими в довгостроковій перспективі. 

Очевидним є те, що з позиції сучасної ринкової 

економіки під потенціалом фінансово-економічної 

стійкості слід розглядати насамперед збалансовану 

структуру капіталу й економічних ресурсів, здат-

них забезпечити можливості стабільного функціо-

нування підприємства в мінливих умовах зовніш-

нього середовища та передумови зростання варто-

сті капіталу в оглядовій перспективі. Висунуті кри-

терії спроможні, на наш погляд, забезпечити крите-

рії ліквідності, плато- і кредитоспроможності, сфор-

мувати базову основу розширеного відтворення за 

рахунок власних коштів і залучених джерел. 

У тематичних публікаціях виділяють різні кри-

теріальні ознаки економічної стійкості, які умовно 

можна поділити на певні групи [14]. Прибічники 

однієї з груп дотримуються погляду, що основним 

критерієм забезпечення економічної стійкості 

потрібно вважати рівень отримання прибутку. Інша 

група науковців як ключові критерії економічної 

стійкості розглядає стан фінансів і систему фінан-

сових коефіцієнтів, обґрунтовуючи їх базовою ос-

новою для оцінювання. Дедалі частіше у предмет-

ній сфері знань критерієм економічної стійкості 

пропонується різноверсійний інтегральний показ-

ник ефективності та платоспроможності. При цьому 

в публікаціях відзначається, що “у дослідженнях 

науковців не враховані особливості торгівлі, що 

обумовлює необхідність адаптації наявних крите-

ріїв економічної стійкості до специфіки діяльності 

торговельних підприємств” [3]. Для розширення ба-

зової інформації про фактори впливу на потенціал 

фінансово-економічної стійкості деякі науковці 

дотримуються позиції, що в оцінно-аналітичному 

інструментарії слід враховувати визначені в певний 

спосіб індикатори “ефективного управління со-

ціально-трудовими відношеннями, систему ієрар-

хічної побудови його організаційної структури, як 

важливих складових соціально-економічної стійко-

сті торговельно-виробничого підприємства” [15]. 

Сформульований теоретично і використовува-

ний на практиці комплекс концепцій, підходів, ме-

тодів і методик загалом дозволяє встановити ста-

тичний (на певну дату) рівень фінансово-економіч-
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ної стійкості, проте подальших (потенційних) мож-

ливостей цієї стійкості вони не розкривають. Іс-

нуючі методики не передбачають врахування про-

дуктивної сили торгової марки, індикаторів ефек-

тивності товарної політики, торговельно-техноло-

гічних процесів та інших факторів, які мають сут-

тєвий вплив на стійке функціонування підприємств 

торгівлі. Саме тому вважається, що “застосування в 

розрахунках виключно інформації про джерела ка-

піталу фінансового характеру для покриття запасів 

і витрат викривлює реальний стан речей на торго-

вельних підприємствах і не дозволяє об’єктивно 

оцінити фінансову стійкість” [16]. У деяких дос-

лідженнях пропонуються традиційні показники, які 

“пов’язані з фінансовою стійкістю торговельного 

підприємства, доповнити показниками рентабель-

ності і ділової активності” [17, с. 122]. 

Проблемним і водночас необхідним аспектом 

управління вітчизняними торговельними підприєм-

ствами, передусім великими торговельними комп-

лексами мережевого типу, є поступовий перехід від 

короткострокового планування до стратегічного. 

Це стосується всіх сфер управлінського процесу, в 

т.ч. і функціонального управління фінансово-еконо-

мічною стійкістю. З точки зору концепції оціню-

вання довгострокового характеру потенціалу “по-

няття фінансово-економічної стійкості є складним і 

багатофакторним, обумовлене економічним середо-

вищем, в рамках якого здійснюється діяльність 

підприємства, а також його здатністю реагувати на 

зміни внутрішніх і зовнішніх факторів” [9, с. 3]. 

Тому адаптивна концепція оцінно-аналітичного інст-

рументарію повинна об’ємно враховувати не тільки 

внутрішні фактори впливу на стійкість сучасного 

суб’єкта ринкової економіки, але й зовнішні фак-

тори. 

 

Висновки і пропозиції подальших дослід-

жень у даному напрямі. Дослідження тематичних 

джерел, які розкривають концептуально-методоло-

гічну основу і методичні засади існуючого аналі-

тичного інструментарію в управлінні потенціалом 

фінансово-економічної стійкості торговельних під-

приємств, дають підстави стверджувати, що сфор-

мульовані оцінно-аналітичні системи вимагають 

адаптації до умов сучасної економіки. Враховуючи 

фундаментальні зміни соціально-економічного се-

редовища та суттєво нові умови діяльності сучас-

них торговельних підприємств, включаючи інтегра-

ційні процеси й, відповідно, зростаючу конкурен-

цію, умови трансформаційності української еконо-

міки, можна обґрунтувати доцільність розробок 

адекватної для вітчизняної практики “теорії потен-

ціалу фінансово-економічної стійкості” та відповід-

ного їй за функціонально-методичним змістом 

оцінно-аналітичного інструментарію. При форму-

люванні адаптивної концепції управління фінансо-

во-економічною стійкістю підприємства, управлінсь-

кого інструментарію аналізування й оцінювання 

факторів впливу на його довгострокову стійкість 

необхідним є врахування базових положень теорії 

потенціалу економічних систем постіндустріаль-

ного типу. 
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Анотація. У статті розглянуто необхідність формування системи контролінгу соціальної відповідаль-
ності підприємства як інструменту її активізації. Запропоновано трактування контролінгу соціальної 

відповідальності підприємства, виокремлено його цілі та напрямки. Визначене місце контролінгу в системі 

реалізації соціальної відповідальності підприємства. Обґрунтовано необхідність та критерії доцільності 

створення системи контролінгу соціальної відповідальності як окремого підрозділу (чи посадових функцій пра-

цівників) підприємства, запропоновано послідовність дій із впровадження системи контролінгу. Розгляну-
то проблеми формування нефінансової (соціальної) звітності про соціально відповідальну діяльність віт-

чизняних підприємств. Подальших досліджень потребує розробка форм звітності про соціальну відпові-
дальність підприємств відповідно до світових стандартів, їх впровадження в діяльність вітчизняних 

підприємств.  

 
Ключові слова: соціальна відповідальність, цілі контролінгу, контролінг соціальної відповідальності 

підприємства, служба контролінгу, напрямки контролінгу, результат дії системи контролінгу, соціальна 

звітність. 
 

Mitsenko N. G., 

Ph.D., Professor, Professor of the Department of Economics of Enterprise, Lviv Academy of 

Commerce, Lviv 
 

Graduk N. М., 

Postgraduate, Lviv Academy of Commerce, Lviv 
 

ENTERPRISE SOCIAL RESPONSIBILITY CONTROLLING 
 

Abstract. In the article the necessity of enterprises social responsibility controlling system forming as a tool to 

stimulate  is examined. An interpretation of enterprise social responsibility controlling is proposed, its purpose 
and directions are singled out. The place of controlling in the system of enterprise social responsibility 

implementation is determined. The necessity and feasibility of creating a social responsibility controlling system 
as a separate entity (or examined job functions of the employees) are grounded, the steps of introducing a 

controlling system are proposed. The problems of formation of non-financial (social) reporting on socially 

responsible activities of domestic enterprises are discussed. Further research is needed to develop reporting 
forms of the enterprise social responsibility in accordance with international standards, their implementation in  

activity of domestic enterprises. 
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Постановка проблеми. Серед перешкод впро-

вадження заходів соціальної відповідальності в 

практику діяльності вітчизняних підприємств слід 

зазначити відсутність механізмів її контролю, облі-

ку та аналізу. Істотно поліпшити ситуацію дозво-

лить впровадження контролінгу соціальної відпові-

дальності, що передбачає його структуровану по-

будову з чітким встановленням моніторингових та 

аналітичних функцій.  

Контролінг нині розглядається менеджментом 

підприємства як механізм управління різними сфе-

рами його фінансово-господарської діяльності з ме-

тою забезпечення сталого розвитку. На нашу дум-

ку, контролінг може стати інструментом досягнен-

ня високої результативності заходів соціальної від-

повідальності підприємств. Практична імплемен-

тація стратегії соціальної відповідальності, обраної 

підприємством, вимагає здійснення контролінгу та-
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кої діяльності та встановлення ефективності реа-

лізованих заходів з точки зору досягнення пос-

тавлених цілей. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-

ня соціальної відповідальності бізнесу є предметом 

вивчення таких зарубіжних і вітчизняних дос-

лідників, як А. Базилюк, О. Березіна, С. Вартік [9],  

В. Воробей [1], О. Ворона, Д. Вуд [10], О. Грішнова 

[5], О. Даниленко [5], К. Девіс, С. Задек, С. Ілля-

шенко, Е. Карнегі, А. Керолл [7], А. Колот [4; 5], 

Ф. Кохрен [9], Н. Краснокутська, Г. Ленсен, Е. Лі-

банова, М. Мельник, В. Фредерик, М. Фрідман,  

В. Шаповал, О. Шелдон та інших.  

Засади формування моделі корпоративної со-

ціальної діяльності представлені в працях Д. Вуд 

[10], С. Вартіка, Ф. Кохрена [9]. А. Керолл з точки 

зору концепції обов’язків акцентував на тому, що 

соціальна відповідальність бізнесу охоплює еконо-

мічні, правові, етичні, філантропічні та інші очіку-

вання суспільства від підприємств у конкретний 

момент часу [7]. М. Фрідман, представляючи кон-

цепцію корпоративного егоїзму, вважав реаліза-

цією соціальної функції підприємств отримання ни-

ми прибутку за умови дотримання правил гри та 

функціонування у конкурентному середовищі, ви-

робництво товарів і послуг, потрібних суспільству, 

створення робочих місць, максимізацію прибутку для 

акціонерів.  

Наукова школа проф. Колота А. М. представила 

найбільш систематизовану працю [5] з проблем 

становлення соціальної відповідальності бізнесу в 

Україні як суспільного багатосуб’єктного феноме-

ну, в центрі якого перебуває людина як первинний 

носій соціально відповідальної поведінки. З іншого 

боку, науковець В. Воробей розглядає соціальну 

відповідальність підприємств як спосіб управління 

бізнес-процесами з метою забезпечення позитив-

ного впливу на суспільство [11]. 

Зважаючи на актуальність даної проблематики 

та увагу до неї з боку суспільства, слід конста-

тувати, що недостатньо дослідженою залишається 

проблема формування організаційно-економічних 

механізмів реалізації соціально відповідальної діяль-

ності вітчизняних підприємств.  

 

Постановка завдання. Мета статті – визначен-

ня сутності, мети, напрямів та алгоритму формувaн-

ня системи контролінгу соціальної відповідальності 

підприємств як дієвого інструменту її активізації. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Комплексна система контролінгу може принципово 

покращити соціальну відповідальність підприємств 

завдяки координації управлінської діяльності з до-

сягнення цілей компаній, інформаційної та кон-

сультаційної підтримки управлінських рішень, ство-

рення та забезпечення функціонування загальної 

інформаційної системи управління підприємством, 

забезпечення раціональності процесу управління 

соціальною відповідальністю. 

Вважаємо, що контролінг соціальної відпові-

дальності підприємства – система організації й уп-

равління його функціонуванням на засадах соціаль-

ної відповідальності, що сприятиме досягненню 

стратегічних цілей бізнесу при збільшенні масшта-

бів його соціально відповідальної поведінки. Чим 

більш розвиненою і структурованою буде система 

такого контролінгу, тим кращим буде результат її 

дії (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Контролінг у системі реалізації соціальної відповідальності підприємства 
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Систему контролінгу соціальної відповідаль-

ності підприємства можна представити як: 

SCsrb = f (IwP, TQM, Eco, P, T, Soc, CB),     

де SCsrb (system of the controlling of the social 

responsibility of the business) – комплексна система 

контролінгу соціальної відповідальності підпри-

ємства; IwP (the interaction with partners) – політика 

підприємства у сфері добросовісної взаємодії з 

партнерами; TQM (total quality management) – по-

літика підприємства у сфері якості продукції (робіт, 

послуг); Eco (ecological) – екологічна політика під-

приємства; P (personnel) – кадрова політика під-

приємства; T (tax) – податкова політика підпри-

ємства; Soc (social) – соціальна політика підприємс-

тва; CB (cost of the business) – дивідендна політика 

підприємства. 

При цьому головними цілями системи контро-

лінгу соціальної відповідальності підприємства по-

винні стати: 

 аналіз, облік, планування і контроль соціаль-

ної відповідальності підприємства для реалізації 

стратегії соціальної відповідальності та формуван-

ня його іміджу як соціально відповідального су-

б’єкта економіки; 

 залучення нових ділових партнерів і спожи-

вачів; 

 поліпшення кінцевих фінансових результа-

тів, зниження втрат і оптимізація ресурсів із со-

ціальної відповідальності з урахуванням помилок і 

відхилень минулих періодів. 

Здійснення постійного контролінгу вимагає ство-

рення на підприємстві спеціального підрозділу – 

служби контролінгу соціальної відповідальності, 

діяльність якої у сучасних компаніях в основному 

спрямована на забезпечення взаємозв’язку систем 

інформаційного забезпечення та планування. Слід 

зазначити, що нині лише деякі підприємства (як 

правило, великі, що активно реалізують соціальні 

проекти) мають елементи системи контролінгу – 

здійснюють формування регламенту документообі-

гу для управління соціальною відповідальністю; 

розробляють бюджети руху грошових коштів і вит-

рат на соціальну відповідальність; складають со-

ціальний звіт. На великих і середніх за розмірами 

підприємствах система контролінгу соціальної від-

повідальності може бути представлена як у вигляді 

відокремленого підрозділу контролінгу, що як буде 

займатися і контролінгом соціальної відповідаль-

ності, так і буде частиною функцій працівників 

управлінських служб.  

Впровадження системи контролінгу повинно 

здійснюватись у кілька етапів: підготовка та роз-

робка системи контролінгу соціальної відповідаль-

ності; її чітка адаптація до особливостей підприєм-

ства; формалізація процедур управління, інформа-

ційних потоків та системи обліку; робота з персо-

налом щодо формування індивідуальних показни-

ків результативності діяльності; автоматизація 

процесу збору та обробки даних та їх подальше 

коригування.  

Результат дії системи контролінгу являє собою 

обсяг зниження витрат, що зумовлений функціону-

ванням цієї системи: 

,1LLR oСSRB
  

де 
SRBСR (result, controlling, social responsibility of 

the business) – результат функціонування системи 

контролінгу соціальної відповідальності підпри-

ємства; L0 (losses) – втрати (збитки) за умови від-

сутності системи контролінгу; L1 (losses) – втрати 

(збитки) при функціонуючій системі контролінгу 

соціальної відповідальності. 

Оскільки система контролінгу соціальної відпові-

дальності (CSRB) включає в себе сім взаємопов’язаних 

складових, то результат функціонування всієї системи 

(
SRBСR ) є аддитивною моделлю результатів функ-

ціонування окремих підсистем за всіма видами 

контролінгу: 

CSRB = CIwP   CTQM   CEco   CP   CT   CSoc 

  CCB, 

RCSRB = RCIwP  RCTQM   RCEco   RCP   

RCT   RCSoc   RCCB, 

де CIwP і RCIwP (controlling of the interaction with 

partners; result) – система контролінгу взаємодії з 

партнерами і результат її функціонування відповід-

но; CTQM і RCTQM (controlling of the total quality 

management; result) – система контролінгу якості й 

результат її функціонування; CEco і RCEco (ecological 

controlling; result) – система екологічного контро-

лінгу і результат її функціонування; CP і RCP (per-

sonnel controlling; result) – система кадрового конт-

ролінгу і результат її функціонування; CT і RCT (tax 

controlling; result) – система податкового контро-

лінгу і результат її функціонування; CSoc і RCSoc 

(social controlling; result) – система соціального 

контролінгу і результат її функціонування; CCB і 

RCCB (controlling of the cost of business; result) – 

система контролінгу вартості активів (бізнесу) і 

результат її функціонування. 

Створення і функціонування системи контро-

лінгу соціальної відповідальності підприємства 

принесе вигоду лише у випадку, якщо результат її 

функціонування буде перевищувати вартість її 

утримання. 

До обов’язків підрозділу (чи окремих осіб), які 

здійснюють контролінг соціальної відповідальності 

підприємства, належить і підготовка нефінансової 

(соціальної) звітності про таку діяльність за резуль-

татами певного періоду. Єдиної форми звітності не 

існує, оскільки одним із принципів корпоративної 

соціальної відповідальності є добровільність, проте 

сформувалася певна послідовність у розвитку звіт-

ності – перший звіт, який формується за результа-

тами соціальної відповідальності підприємства, мо-

же включати інформацію і показники, обрані ним 

самостійно, і лише з часом підприємство формує 

звіт, до якого включає показники у відповідності до 

світових стандартів. Звіт може бути підготовлений 

навіть у описовій формі, проте завершуватися таб-

лицею відповідності показників до системи Гло-

бальної ініціативи зі звітності (GRI). Нефінансові 

звіти, що відповідають вимогам GRI, публікуються 

на веб-сторінці організації [6]. Оскільки більшість 

звітів українських підприємств ще не відповідають 



 66 

цим вимогам, із ними можна ознайомитися на їх 

веб-сторінках, а також на сайті Спільноти “Со-

ціально Відповідальний Бізнес” (“СВБ”). У 2013 

році всього 7 українських компаній подали звіти за 

стандартом GRI, проте всього було опубліковано 44 

звіти [8].  

Для великих європейських компаній соціальна 

відповідальність стає фактично стандартом діяль-

ності – Європейська комісія 16 квітня 2013 року 

прийняла пропозицію внести доповнення в законо-

давство про бухгалтерський облік. За цією пропози-

цією великі компанії (з чисельністю працюючих 

понад 500 ос.) зобов’язані розкривати інформацію 

про політику, ризики і результати таких аспектів 

діяльності, як: охорона навколишнього середови-

ща; наймані працівники та інші соціальні питання; 

повага до прав людини; боротьба з корупцією і ха-

барництвом; змінюваність Ради директорів [3]. В 

Україні ж, як зазначають З. Галушка та І. Комарниць-

кий [2, с. 1389], соціальна відповідальність підпри-

ємств розвивається стихійно, а кризовий стан остан-

ніх не спонукає до розширення соціальних заходів.  

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Успішність соціально 

відповідальної діяльності підприємств залежить не 

лише від їх активного залучення до реалізації 

соціальних проектів, а й від здійснення чіткого 

контролю за соціальними витратами та доходами. 

Це обумовлює необхідність створення на підпри-

ємстві системи контролінгу соціальної відповідаль-

ності. Контролінг соціальної відповідальності – 

система організації й управління функціонуванням 

підприємства на засадах соціальної відповідально-

сті, що сприятиме досягненню його стратегічних 

цілей при збільшенні масштабів соціально відпо-

відальної поведінки. Основною метою контролінгу 

соціальної відповідальності є зниження соціальних 

витрат, а напрямками – контролінг витрат і конт-

ролінг прибутків.  

Подальших досліджень потребує розробка форм 

звітності про соціальну відповідальність підпри-

ємств відповідно до світових стандартів, їх впро-

вадження у діяльність вітчизняних підприємств.  
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Постановка проблеми. Підтримка малого та 

середнього бізнесу в Україні має бути головним 

державним пріоритетом, оскільки успішна робота 

цієї сфери є гарантією розвитку якісної конкуренції 

в економіці, сталого економічного зростання в ці-

лому, насичення ринку товарами різного асорти-

менту за оптимальними цінами, найдієвішим інст-

рументом у боротьбі з проблемами зайнятості та 

безробіттям, що, своєю чергою, вирішує актуальні 

економічні, соціальні питання та значно пом’якшує 

соціальне напруження у суспільстві.  

Ніхто не заперечує, що підприємства малого та 

середнього бізнесу відрізняються особливою гнуч-

кістю адаптації до ринкової ситуації й швидко реа-

гують на потреби ринку. Як правило, кількість но-

востворених підприємств значно вища від тих, що з 

різних причин ліквідуються. Це свідчить про ви-

сокий підприємницький потенціал нашого народу. 

Проте уряд не поспішає реалізовувати конкретні 

програми сприяння розвитку малого та середнього 

підприємництва в Україні. 

На нашу думку, Україна має величезний потен-

ціал зростання кількості малих і середніх підпри-

ємств. Соціологічні дослідження свідчать про вели-

кий інтерес молоді, особливо економічно неактив-

них жінок до створення власного бізнесу. Великі 

резерви для розвитку фірм обумовлені також струк-

турою національного підприємництва. При сприят-

ливих умовах більшість малих та середніх під-

приємств можуть збільшити обсяги діяльності й 

зайнятості в рази. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Стартап (від англ. startup company) – термін, впер-

ше використаний журналами Forbes та Business Week 

у 1976-77 рр. для визначення компаній із короткою 

історією операційної діяльності [1].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes
https://ru.wikipedia.org/wiki/Business_Week
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Розробник методики розвитку клієнтів Стів Бланк 

визначив стартапи як тимчасові структури для по-

шуку бізнес-моделі, яка може бути багатократно 

відтворена і масштабована [2].  

Автор книги “Бізнес з нуля” Ерік Рис підкрес-

лив: стартапом може бути названа організація, що 

створює новий продукт або послугу в умовах висо-

кої невизначеності [3].  

Венчурний капіталіст Пол Грем вважає швидке 

зростання головною особливістю стартапів. Його 

підтримує співзасновник платіжної системи PayPal, 

перший інвестор Facebook Пітер Тіль [4, 5].  

Деякі спеціалісти розглядають стартапи як куль-

турний феномен –загальні цінності всіх членів 

команди молодих підприємців. Вони стверджують, 

що збереження цієї культури дозволяє вважати таку 

фірму стартапом [ 6].  

На думку Костянтина Бєлого, під стартапами 

розуміють фірми, які займаються розробкою нових 

товарів або послуг, знаходяться на стадії пошуку 

оптимальних бізнес-рішень і джерел фінансування 

[7]. 

Тетяна Скрипко детально вивчила можливості 

використання міжнародного досвіду управління ін-

вестиційно-інноваційною активністю підприємниць-

кого сектора з метою зміцнення економічної безпе-

ки України [8].  

Дослідники виділяють 5 стадій у розвитку мо-

лодих фірм: зародження, запуск, зростання, роз-

ширення, вихід із ринку [9]. 

 

Постановка завдання. Дані Євростату свід-

чать про значне відставання розвитку сектора мало-

го і середнього бізнесу в Україні порівняно з краї-

нами ЄС. Цей рівень вимірюється часткою цього 

сектора у вартості валового внутрішнього продук-

ту, створюваної на підприємствах. Необхідність 

забезпечення розвитку МСП зумовлена тим, що са-

ме малі й середні підприємства створюють більшу 

частину ВВП у країнах із розвинутою ринковою 

економікою. В Україні малий і середній бізнес 

забезпечує всього 10-15 % ВВП. Такий рівень не є 

задовільним, адже у країнах ЄС частка МСП у ВВП 

визначається на рівні 50-60% [10]. 

За оцінками рейтингу Всесвітнього Банку “Ве-

дення бізнесу-2016” Україна посіла 83 місце по від-

ношенню до 189 інших країн за показником лег-

кості ведення бізнесу. Незважаючи на зростання на 

4 пункти порівняно з 2015 роком, Україна зали-

шається на вкрай низькому рівні порівняно з краї-

нами ЄС: Естонія (16), Литва (20), Латвія (22), 

Польща (25), Угорщина (42) – та трансформаційни-

ми економіками: Грузія (24), Вірменія (35), Казах-

стан (41), Білорусь (44), Росія (51), Молдова (52) [11].  

Отже, стан розвитку підприємництва в Україні 

підтверджує необхідність реалізації активної та 

виваженої державної політики у сфері розвитку 

МСП із урахуванням галузевих та регіональних 

особливостей. 

Мета дослідження – проаналізувати можливо-

сті використання досвіду Польщі щодо вдоскона-

лення державної підтримки розвитку МСП. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Підтримка малого і середнього бізнесу ніколи не 

мала такого надзвичайно важливого значення в по-

літиці ЄС, як зараз, і вона регулюється спеціаль-

ними угодами. 69 мільярдів євро – це загальна 

вартість прямої й непрямої підтримки для підпри-

ємців і підприємств в ЄС у межах європейських 

фондів за останні 6 років [12]. 

Незважаючи на економічний спад, мікро-, малі 

й середні підприємства займають домінуюче стано-

вище (99,8%) в структурі європейської економіки і 

створюють 67% робочих місць у приватному секто-

рі. У 2010 році було зареєстровано майже 20,8 млн. 

МСП у країнах ЄС, серед яких переважна більшість 

– 19,2 млн. (92,1%) – належить до мікрофірм (чи-

сельність працівників – до 5 осіб). [12]  

Разом з тим, мале і середнє підприємництво 

(МСП), особливо молоді компанії, часто зазнають 

труднощі у доступі до капіталу і знань, не можуть 

самостійно впоратися зі структурними змінами на 

ринку, і дуже часто вони не мають відповідного 

досвіду у веденні бізнесу. Політика згуртуваності 

ЄС спрямована на вирішення цих труднощів шля-

хом поєднання інвестиційних фондів із додатковою 

підтримкою за допомогою надання бізнес-послуг, 

навчання, побудови інноваційного бізнес-середови-

ща, розвитку фінансових інструментів інжинірингу 

та трансферту технологій і підтримки дій мереж. 

Підтримка підприємців і підприємств із сектора 

малого і середнього бізнесу в поточному довгост-

роковому бюджеті ЄС здійснюється в трьох cферах: 

1. Пряма підтримка сектора МСП шляхом ство-

рення і розвитку малого та середнього бізнесу, зок-

рема дії, пов’язані з початком діяльності, розши-

ренням доступу до фінансових ресурсів, науковими 

дослідженнями, передачею технологій, доступом 

до інформаційних і комунікаційних технологій, а 

також розвитком екологічно чистого виробництва. 

Обсяг підтримки в цій галузі становив за 6 років 

близько 27 млрд. євро (7,9% від загального роз-

поділу коштів ЄС). 

2. Непряма інвестиційна підтримка без обме-

ження ліміту їх розміру на користь сектора МСП. В 

цьому випадку підтримка надається у вигляді фі-

нансових послуг та інструментів зворотного зв'яз-

ку. Бюджет у цій сфері –ще 28 млрд. євро (8,1% від 

загальної суми коштів ЄС).  

3. Інша підтримка для підприємств і працівни-

ків з метою вдосконалення стратегічного управлін-

ня в компаніях (удосконалення реструктуризації, 

розвиток більш ефективних форм організації праці, 

стимулювання освіти і навчання протягом усього 

життя). Мета інших форм підтримки полягає в 

створенні більш гнучкого управління персоналом. 

Витрати за період – 14 млрд. євро (до 4% від за-

гальної суми коштів ЄС) [13].  

Досвід Польщі свідчить, що після першого року 

ведення власного бізнесу на ринку залишається 

близько 77% підприємств [12]. Незважаючи на ці 

труднощі, щороку створюються нові компанії, які 

активно шукають ринкові ніші, нові можливості. 

Багато з них успішно розвивається, розширює свою 

сферу бізнесу, асортимент товарів або послуг, адап-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA,_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/PayPal
https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 69 

тованих до потреб більш вимогливих клієнтів. Діяль-

ності нових компаній у Польщі сприяє членство в 

ЄС, чия політика спрямована на підтримку розвит-

ку підприємств, особливо найменших. 

У Польщі сформована досить складна система 

державної підтримки малого і середнього бізнесу. 

В першу чергу державну політику в сфері бізнесу 

визначають галузеві міністерства: економіки, ре-

гіонального розвитку, праці та соціальної політики, 

фінансів, а також науки і вищої освіти. 

Крім того, безпосередньо або опосередковано в 

реалізації заходів щодо підприємництва беруть 

участь установи, що спеціалізуються на конкретних 

галузях діяльності: Польське Агентство Розвитку 

Підприємництва, Банк Національної Економіки, 

Вітчизняний Фонд Капіталу, Національний Центр 

Досліджень і Розробок, Польське Агентство Інфор-

мації та Іноземних Інвестицій. 

Особливо важливу роль у здійсненні політики 

на користь МСП, в тому числі стартапів, у Польщі 

відіграють Міністерство економіки (регуляторна 

політика, визначення напрямків підтримки дрібно-

го бізнесу) і Польське Агентство Розвитку Підпри-

ємництва (ПАРП). 

ПАРП є державним органом, який безпосе-

редньо підпорядкований Міністерству економіки. 

Розпочало свою діяльність відповідно до закону від 

9 листопада 2000 року. Місія агентства полягає у 

створенні сприятливих умов для стабільного роз-

витку польської економіки шляхом підтримки ін-

новацій та міжнародної діяльності підприємств та 

підтримки екологічно чистих видів виробництва і 

споживання. Важливою функцією агентства є уп-

равління коштами з державного бюджету і ЄС що-

до підтримки підприємництва, інновацій та розвит-

ку людського капіталу. 

На період 2014-2020 рр. ПАРП несе відпові-

дальність за реалізацію заходів за трьома комп-

лексно-цільовими програмами: Smart Розвиток; 

Знання, Навчання, Розвиток; Східна Польща. 

Одним із важливих чинників, що сприяють роз-

витку польської економіки, безсумнівно, є наяв-

ність засобів ЄС для підприємств, у тому числі в 

межах виконання Операційної Програми “Іннова-

ційна Економіка” на 2007-2015 рр. (ОП IE). Програ-

ма пропонує фінансування діяльності у галузі роз-

витку мікро-, малих і середніх підприємств. Проте 

ключове значення для приватного сектора мають 

дотації до прямих інвестицій і придбання спеціалі-

зованих консультаційних послуг. Серед заходів 

програми, що реалізуються ПАРП, підприємці ви-

користовують дотації на:  

• розвиток експортної діяльності – 34% усіх бе-

нефіціарів (осіб, що отримують майно, права або 

іншу вигоду згідно з певними документами);  

• розвиток послуг, що надаються в електрон-

ному вигляді, – 30% бенефіціарів; 

• розробку в електронному вигляді бізнес-про-

цесів – 13% осіб; 

• проведення науково-дослідних робіт і допомо-

гу в реалізації їх результатів – 13% осіб; 

• інвестиції, що мають високий інноваційний 

потенціал, – 8% респондентів; 

• допомогу в розробці промислового дизайну – 

3% осіб; 

• консультації з метою знаходження приватного 

інвестора – 5% осіб; 

• консультації щодо захисту інтелектуальної 

власності – 2% осіб [ 13].  

Для цілей даного дослідження в якості старт-

апів ми розглядаємо такі підприємства, що розпо-

чали свій бізнес менше ніж за 1 рік до подачі заявки 

на допомогу в фінансуванні в межах виконання 

Операційної Програми “Інноваційна Економіка” на 

2007-2015 рр.   

За ініціативою Польського Агентства Розвитку 

Підприємництва створена Академія ПАРП – освіт-

ній портал для персоналу малих і середніх підпри-

ємств із системою вільного інтерактивного нав-

чання. Проект реалізується та фінансується спільно 

з Європейським Союзом. Метою академії є універ-

сальний доступ до бізнес-знань молодих підприєм-

ців за допомогою методів дистанційного навчання 

(e-learning). 

Програма академії передбачає забезпечення пос-

тійного та якісного навчання, розроблена відповід-

но до потреб персоналу малих і середніх підприєм-

ств, доступно й практично. Слухачі академії впер-

ше можуть дозволити собі найкраще навчання, по-

заяк працюють з прикладами з ділової практики , 

які пристосовані до економічних реалій Польщі. 

Від імені ПАРП була також створена Крайова 

Система Послуг для малих і середніх підприємств 

(КСП). Це мережа організацій, які надають послуги 

для діючих підприємців та тих, хто тільки планує 

розпочати бізнес. Діяльність КСП зосереджена на 

інформаційних та консультаційних послугах з ме-

тою розвитку бізнесу та інновацій, а також фінан-

сових послугах по наданню кредитів та кредитних 

гарантій. У даний час функціонує близько 100 

консультаційних центрів на території всієї Польщі. 

КСП сприяє веденню бізнесу в якості “особистого 

помічника” і надає підприємцям можливість осо-

бистого контакту з експертом-консультантом. Ши-

роке розповсюдження одержала також система нас-

тавництва (mentoring i coaching), у процесі якого 

досвідчені підприємці можуть допомогти почат-

куючим своїм досвідом і знаннями. 

На рис. 1 показана система державної підтрим-

ки новостворених підприємств. 

Досвід сприяння діяльності молодих компаній 

у Польщі вказує на можливість інтеграції існуючих 

інструментів прямої й непрямої підтримки бізнес-

середовища. Доцільно зберігати горизонтальний 

напрям підтримки новостворених фірм у вигляді 

комплексних і цілеспрямованих дій у ключових 

галузях бізнесу. 

Умовою ефективного виховання персоналу мо-

лодих фірм є вільний доступ до інформації щодо 

особливостей проведення господарської діяльності, 

зокрема з використанням інформаційних техноло-

гій. У свою чергу, освітня підтримка повинна по-

ширюватися на ключові компетенції - адаптивність 

підприємців, в тому числі знань і умінь у галузі 

стратегічного управління підприємством та його 

людським капіталом. 
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Важливу роль має також виховання свідомості 

в необхідності підвищення кваліфікації та навчання 

впродовж всього життя. Фінансове та інституційне 

оточення стартапів має вирішальне значення на 

кожному етапі розвитку бізнесу. Проте особливе 

значення воно має для молодих фірм, чий бізнес є 

ризикованим і може дати результати лише в дов-

гостроковій перспективі. Тому важливо полегшити 

можливість залучення коштів на початковому етапі 

виживання компанії. З цією метою варто прагнути 

до інтеграції пропозицій державних установ із 

доступними інструментами комерційних структур. 

Пропозиції державних і приватних установ (банки, 

фінансові інститути, страхові компанії) повинні до-

повнювати один одного, а державна підтримка по-

винна бути, головним чином, спрямована на впро-

вадження в життя найбільш інноваційних проектів, 

які не можуть отримати фінансування з боку при-

ватних інвесторів через високий ступінь ризику. 

Тому необхідно зосередити існуючу систему гаран-

тій у галузях, не охоплених комерційним фінансу-

ванням на: молодих недосвідчених фірмах із корот-

кою кредитною історією і проектах із високим по-

тенціалом для інновацій і зростання. 

Фінансування мікропідприємств і малих підпри-

ємств повинно доповнюватися консультаційною під-

тримкою, головним чином в сфері організаційного 

управління. Рекомендується також підтримка у виг-

ляді консультацій експертів. Це дозволить не тільки 

вирішувати початкуючим підприємцям поточні проб-

леми організації бізнесу, а й спонукати їх до перс-

пективного планування діяльності. Підтримка старт-

апів повинна поєднувати консультаційні послуги з 

елементами навчання персоналу (методика плану-

вання, управління фінансами, моніторинг виконання 

планових завдань). З цією метою рекомендується 

практика надання бухгалтерських послуг у перший 

рік діяльності молодої фірми.  

Особливим і важливим завданням для системи 

підтримки нових компаній є створення сприятливо-

го бізнес-середовища. З цією метою бажано ство-

рювати і забезпечувати фінансування спеціалізова-

них центрів (науково-дослідні інфраструктури, тех-

нопарки, бізнес-інкубатори тощо). Бізнес-інкубато-

ри, на нашу думку, особливу увагу мають приділяти 

питанням стратегічного планування. Доцільно також 

підтримувати розвиток бізнесу за рахунок кредитних 

і гарантійних фондів та стартового капіталу. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Державна політика на ко-

ристь стартапів є багатовимірною. Молода компанія, 

що виходить на ринок, має одну головну мету – 

одержати і підтримувати ринкову позицію. Як пока-

зав аналіз, лише деякі підприємці планують подаль-

ше розширення свого бізнесу. Таким чином, спосіб 

роботи державних установ, які підтримують майбут-

ніх та існуючих підприємців, має відповідати ос-

новним потребам тільки тих підприємців, яким не 

пропонують свою допомогу комерційні структури. 

Роль державних інститутів у підтримці МСП 

змінюється відповідно до зміни фірм. Існуючі зараз 

у Польщі інструменти і засоби сприяння розвитку 

новостворених підприємств забезпечують хорошу 

основу для більш комплексної системи підтримки 

цілого ряду різних аспектів формування та розвит-

ку молодих компаній.  

Виходячи з досвіду діяльності МСП, необхідно 

оперативно вносити зміни в інструменти і засоби 

підтримки (наприклад, шляхом спрощення проце-

дур реєстрації, зміни критеріїв допомоги, більшої 

диференціації на потребах окремих груп). Вирі-

шальною є взаємодія державних установ із органа-

ми самоврядування на місцях. 

На наш погляд, актуальним є створення інтег-

ральних механізмів прямої й непрямої підтримки ма-

лого і середнього бізнесу. Стартапи в першу чергу 

 

 
 

Рис. 1. Система державної підтримки стартапів у Польщі  

(власна розробка) 
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примножують групу мікропідприємств. Державні інс-

титути мають виконувати роль координаторів підпри-

ємництва. Їх діяльність повинна обов’язково поєдну-

вати засоби галузевої й горизонтальної політики. 

Проблеми та перешкоди, які необхідно подолати 

новій компанії на ринку, визначають напрямок дій 

державних установ. Слід підкреслити, що вона по-

винна бути адаптована до ключових етапів розвитку 

підприємства – запуску діяльності й зміцнення біз-

несу. На такому етапі особливо цінною є освітня і 

консультаційна підтримка. Це найпростіший спосіб 

переходу від ідеї до реальної економічної діяльності 

і, таким чином, збільшення кількості активних під-

приємств у країні. Проте кінцевою метою державно-

го втручання в навколишнє середовище новостворе-

них підприємств є забезпечення стабільного розвит-

ку. Тому наступним кроком повинні бути заходи, 

спрямовані на підвищення виживання молодих під-

приємств на основі комплексної фінансової та кон-

сультаційної підтримки, зміцнення їх конкуренто-

спроможності на ринку. Підтримка підприємця по-

винна реально допомогти йому розвинути свій біз-

нес і забезпечити додаткову позитивну мотивацію. 

Таким чином, втручання держави має бути націле-

ним на створення або реалізацію виробничого потен-

ціалу. Головною умовою успіху будь-яких змін, на 

наш погляд, є послідовність і прозорість усієї систе-

ми підтримки фірм, що виходять на ринок. 
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Анотація. У статті подано характеристику системи логістики підприємства в контексті проблеми 

імплементації логістичного підходу в діяльність підприємств торгівлі. На основі узагальнення та системати-
зації наукових підходів до визначення поняття “логістична система” запропоновано його авторське тракту-

вання. Висвітлено сутність та особливості системи логістики підприємства. Визначені відмінності понять 

“логістична система” та “системи логістики” підприємства. Виокремлені функціональні сфери та склад під-
розділів системи логістики підприємства. Подальших досліджень потребує пошук напрямів та інструмен-

тів інноваційного розвитку системи логістики торговельного підприємства, вдосконалення бізнес-процесів 

комерційної діяльності як напрям модернізації системи логістики, організація систем логістики в тор-
говельних мережах та підприємствах електронної торгівлі. 

 
Ключові слова: логістична система, система логістики, мета системи логістики, структурні підрозділи 

системи логістики, функціональні сфери системи логістики підприємства. 

 

Mishchuk I. P., 

Ph.D., Associate Professor, Professor of the Department of Commercial Activity and Entrepre-

neurship, Lviv Academy of Commerce, Lviv 

 

THE ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF ENTERPRISE 

LOGISTICS SYSTEM 
 

Abstract. The article contains the characteristics of enterprise logistics system in the context of the implementation 

of logistic approach in to the activities of trade enterprises. Based on generalization and systematization of scientific 

approaches to the definition of "logistics system" its authorial interpretation is offered. The essence and peculiarities of 
enterprise logistics system is highlighted. The differences between notions "logistics system" and "system of logistics" of 

an enterprise are identified. Functional areas and composition of subdivisions of  logistics system of an  enterprise are 

singled out. Further research should focus on search for directions and tools of innovative development of the logistics 
system of trade enterprise, improvement of business processes of commercial activity as the direction of 

modernization of logistics system, organization of logistics systems in trading chains and e-commerce enterprises. 
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Постановка проблеми. Поглиблення ринкових 

процесів в економіці України, в т.ч. глобалізацій-

них та інтеграційних, обумовлюють зростання ролі 

торгівлі в реалізації міжгалузевого обороту, вима-

гають зміни способів і форм організації торговель-

ного бізнесу, використання нових концепцій його 

реалізації на засадах інноваційності та інформати-

зації, формування системи рівноправної взаємодії 

виробника (продавця) і споживача на основі висо-

кокомпліментарних відносин та управління цими 

відносинами, зміни пріоритетів та побудови систе-

ми торговельного менеджменту.  

Зарубіжна практика торговельного бізнесу свід-

чить про необхідність імплементації концепції та 

інструментарію логістики (точніше – логістичного 

менеджменту) до управління та реалізації руху 

матеріальних ресурсів (готової продукції, товарів) у 

процесі їх просування до споживачів від підпри-

ємств сфер виробництва та обігу: широке застосу-

вання методів логістики дозволяє скоротити час 

руху продукції (товарів) на 25-30% і знизити рівень 

запасів продукції (товарів) у її споживачів на 30-

50% [5, с. 5]. Принциповою відмінністю логістич-

ного підходу в управлінні матеріальними потоками 

є оперування категорією наскрізного товарного 

потоку, що передбачає узгодженість дій усіх ланок-

учасників процесу просування потоків товарів – від 

первинних постачальників до кінцевих споживачів. 

Виходячи з цього, основним завданням створення 

інтегрованих логістичних систем за участю підпри-

ємств торгівлі є зміщення загальних пріоритетів від 

розрізненого управління товарними потоками та 
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запасами в організаційних рамках кожного окремо-

го учасника товаропросування до “…управління єди-

ним потоком на всьому шляху доведення товарів до 

кінцевого споживача” [3, с. 116]. У зв’язку з цим 

теорія і практика логістичної діяльності підпри-

ємств торгівлі постійно зазнає якісних змін, вима-

гає уточнень категоріального апарату та побудови 

сучасних організаційно-економічних механізмів 

реалізації логістичних підходів в їх діяльності. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Знач-

ний внесок у розвиток теорії логістики зроблено 

вітчизняними та зарубіжними вченими Д. Бауер-

соксом, А. Гаджинським [4], М. Григорак, А. Каль-

ченко [8], В. Колодійчуком [9], Т. Косарєвою,  

М. Крістофером, Є. Крикавським [12], Д. Ламбер-

том [19], О. Маліковим, Л. Міротіним, М. Окланде-

ром [17], Ю. Пономарьовою, А. Родніковим [18],  

В. Сєргєєвим, Д. Стоком [19], О. Тридід, Г. Черев-

ком, Н. Чухрай та ін.  

Окремі аспекти логістики в сфері торгівлі вив-

чали В. Апопій, І. Височин, Л. Гончар, М. Кіршина, 

К. Ковальов, Д. Костоглодов, Б. Мізюк, Н. Міценко, 

Т. Москвітіна, О. Соколова, В. Стаханова, Л. Фро-

лова, Л. Харісова, Т. Хлевицька, М. Чорна, Н. Шад-

ченко та інші вчені, але ці дослідження лише фраг-

ментарно торкалися специфіки системи логістики 

торговельного підприємства. Так, В. Апопій зосе-

реджувався на розгляді проблем формування кана-

лів дистрибуції, Л. Фролова [20] – на питаннях ло-

гістичного управління торговельним підприємс-

твом, І. Височин [2] – на сервісно-логістичному 

 

Таблиця 1 

Систематизація авторських підходів до трактування поняття “логістична система” 

 

Автор, джерело Визначення  

1 2 

Логістична система – економічна система або її складова 

Корнієцький О. В. 

[11, с. 563] 

Логістичні системи укладаються в загальноприйняте поняття “системи”, складаються з системно 

утворюючих елементів, тісно взаємопов’язаних і взаємозалежних між собою, які мають 

впорядковані зв’язки й утворюють певну структуру із заданими особливостями. 

Колодійчук В. А. [9, 

с. 29] 

Логістична система виступає як елемент (або підсистема, або система нижчого рівня) еконо-

мічної системи,…охоплює свої елементи, що перебувають у структурному і функціональному 

взаємозв’язку між собою і з навколишнім соціально-економічним середовищем. 

Крикавський Є. В. 

[12, с. 68] 

Будь-який економічний об’єкт з ознаками системи може бути віднесений до класу логістичних 

систем за умови його функціонування на засадах концепції логістики. 

Николайчук В. Е. 

[16, с. 92] 

Логистическая система – это экономическая система, обладающая высокими адаптивными 

свойствами в процессе выполнения комплекса логистических функций и операций. Она форми-

руется из подсистем, широко интегрированных между собой и с внешней средой. 

Есенькин Б. С., 

Крылова М. Д.  

[7, с. 29] 

Логистическая система – это экономическая система, состоящая из взаимодействующих под-

систем и элементов, выполняющих логистические функции (операции) и объединенных об-

щностью целей и интересов, реализующихся путем управления материальными и сопутствую-

щими им другими экономическими потоками. 

Гаджинський А. М. [4] Адаптивна система із зворотними зв’язками, яка виконує логістичні функції  

Тридід О. М., 

Азаренкова Г. М.,  

[9, с. 29] 

Адаптивна система із зворотними зв’язками, яка виконує логістичні функції та операції, 

складається з кількох підсистем і має розвинуті зв’язки із зовнішнім середовищем 

Родников А. Н. [18, 

с. 121] 

Адаптивная (самонастраивающаяся или самоорганизующаяся) система с обратной связью, выпол-

няющая те или иные логистические функции и логистические операции, состоящая, как прави-

ло, из нескольких подсистем и имеющая развитые связи с внешней средой. 

Логістична система – упорядкована структура елементів 

Григорьев М. Н., 

Долгов А. П.,  

Уваров С. А.  

[6, с. 52] 

Логистическая система представляет собой упорядоченную структуру, в которой осуществляет-

ся планирование и реализация движения и развития совокупного ресурсного потенциала, 

организованного в виде логистического потока, начиная с отчуждения ресурсов у окружающей 

среды вплоть до реализации конечной продукции. 

Банько В. Г.  

[1, с. 19] 

З одного боку, логістична система – це організована множина структурних елементів, що функ-

ціонують для досягнення єдиної цілі, з іншого боку – план, за допомогою якого суб’єкт уп-

равління прагне її досягти.  

Логістична система – організаційно-управлінський механізм 

Кальченко А. Г. [8,  

с. 34] 

Організаційно-управлінський механізм координації, який дає змогу досягти ефекту завдяки 

чіткій злагодженості у діях спеціалістів різноманітних служб, які беруть участь в управлінні 

матеріальним потоком. 

Окландер М. А. 

[17, с. 62] 

…це організаційно-управлінський механізм, пов’язаний з досягненням потрібного рівня інтег-

рації логістичних функцій за рахунок організаційних перетворень в структурі управління та 

впровадження спеціально розроблених управлінських процедур (операційних систем), основою 

яких є планування постачання, підтримка виробництва і фізичного розподілу як єдиного мате-

ріального потоку. 

Банько В. Г.  

[1, с. 19] 

Логістична система – організаційний механізм, що перетинає функціональні межі підрозділів 

підприємства (за допомогою гнучкої координації) і спрямовує їхні дії на досягнення мети логіс-

тики. 

Никифоров В. В. [15, 

с. 17] 

Логистическая система – совокупность логистической сети и системы администрирования, 

формируемая компанией для реализации своей логистической стратегии (тактики). 
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управлінні товарооборотом підприємств торгівлі,  

Б. Мізюк та Н. Бойко [13] – на використанні логіс-

тичних підходів в управлінні інформаційними по-

токами торговельних мереж, Н. Міценко [14] – на 

особливостях логістичного менеджменту в інтегро-

ваних системах за участю підприємств споживчої 

кооперації, М. Чорна [22] – на визначенні місця 

логістичного менеджменту в формуванні конкурен-

тоспроможності підприємств торгівлі, Н. Шадченко 

– на імплементації інструментарію логістики в 

розвиток кооперативного сектора регіональної еко-

номіки, Т. Хлевицька [21] – на логістичних підхо-

дах до управління фінансовими потоками торго-

вельного підприємства. 

 

Постановка завдання. Мета статті – узагаль-

нення та систематизація наукових поглядів щодо 

сутності поняття “логістична система”, обґрунту-

вання сутності та відмінностей поняття “система 

логістики”, визначення її основних характеристик. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Систематизація авторських визначень поняття “ло-

гістична система” (табл. 1) дозволила виявити не 

лише різноманітність підходів до цієї дефініції 

серед науковців, але й розбіжність їх поглядів щодо 

її сутності, складу та характеристики. Як зазначає 

В. Колодін, “…в більшості робіт логістичні систе-

ми ототожнюються з функціональними областями 

логістики, ресурсними складовими…або з галузями 

підприємницької діяльності. Так, наприклад, логіс-

тична система ототожнюється з окремими функція-

ми (перевантаження, складування і т.п.); або з сис-

темами виробництва, постачання і т.п.; або як сис-

тему представляють такі області логістики, як 

закупівельна, виробнича та ін.” [10, с. 101].  

Очевидно, що науковці розглядають логістичну 

систему, перш за все, як економічну систему, наго-

лошуючи на таких її особливостях, як структурова-

ність, адаптивність, виконання логістичних функ-

цій. Деякі вчені (М. Григор’єв, А. Долгов, С. Ува-

ров, В. Банько та ін.) наголошують на тому, що ло-

гістичну систему слід розглядати як деяку упоряд-

ковану структуру. В той же час досить поширеним 

із розвитком логістичного менеджменту стало трак-

тування логістичної системи як організаційно-уп-

равлінського механізму, що дозволяє скерувати 

функції управління на рух потоків (матеріального, 

інформаційного, фінансового та ін.). Проте В. Ко-

лодійчук [9, с. 102-103] зауважує, що “…логістична 

система у зернопродуктовому комплексі АПК є 

сукупністю елементів (підсистем), що забезпечу-

ють переміщення матеріального (зернового) потоку 

логістичними ланцюгами від первинного джерела 

сировини (поля) до кінцевих споживачів готової 

продукції (галузевих підприємств харчової промис-

ловості, тваринницьких комплексів АПК тощо) та 

видозмінюють зерновий потік у процесі застосу-

вання до нього операцій у функціональних сферах 

елеваторної та переробної промисловості”. На нашу 

думку, таке твердження дозволяє визначати ло-

гістичну систему як певний комплекс виробничих 

(у найширшому розумінні цього терміна) структур-

них підрозділів, які задіяні в процесі руху та транс-

формування певного матеріального потоку; буді-

вель, споруд, технічних засобів, інших елементів 

інфраструктури, які використовуються під час та-

кого руху; комплексу дій, робіт, процесів, виконан-

ня яких є необхідною умовою для існування мате-

ріального потоку, як сукупності матеріальних ре-

сурсів чи продукції, щодо яких виконуються ло-

гістичні операції переміщування в просторі й часі, а 

також – аналогічний комплекс об’єктів, засобів та 

дій, що пов’язані з управлінням цією логістичною 

системою. 

Слід наголосити: в науковій літературі бачимо 

й поняття “система логістики”, що обумовлює 

необхідність уточнення сутності цього поняття та 

його співвідношення з поняттям “логістична систе-

ма”, оскільки, на наш погляд, дані терміни відмінні 

між собою. Так, В. Колодін вважає, що “…система 

логістики охоплює весь матеріалопотік від прид-

бання сировини до поставки кінцевої продукції ос-

новному споживачу та відповідний йому зустріч-

ний потік інформації, який як управляє рухом 

матеріалів, так і реєструє його” [10, с. 103], однак 

не відносить до цієї системи підсистему управління 

даними процесами, яка охоплює нормативно-пра-

вове, методичне, інформаційне забезпечення управ-

лінських процесів, а також кадрове забезпечення як 

трудових операцій у комплексі логістичних опера-

цій із опрацювання (трансформації) матеріального 

та супровідних сервісних, інформаційних, фінансо-

вих потоків, так і процесів управління зазначеною 

системою. Система логістики підприємства загалом 

розглядається нами як сукупність наявних ресурсів, 

потужностей, виробничих засобів, що використову-

ються для виготовлення та (або) реалізації продук-

ції, яка формує сукупність елементів матеріального 

(товарного) потоку, а також застосовувані на під-

приємстві концепції, засоби і заходи з управління 

відповідною логістичною діяльністю цього підпри-

ємства (що становить конкретний інструментарій 

застосовуваного логістичного менеджменту) разом 

із компетенціями (знаннями, вміннями, навичками) 

задіяного в логістичних процесах персоналу, а 

також – відповідним юридичним, інформаційним, 

фінансовим, інженерно-технічним та науково-мето-

дичним забезпеченням їх виконання. Отже, система 

логістики підприємства являє собою складну, спе-

ціально організовану економічну і техніко-техно-

логічну систему, що охоплює сукупність структур-

них підрозділів підприємства - суб’єктів логістич-

ної діяльності, задіяних у ній об’єктів, здійснюва-

них потокових процесів (пов’язаних із рухом пото-

ків товарів у підприємстві), а також правові, орга-

нізаційно-управлінські та методичні засади їх взає-

модії.  

Система логістики підприємства залежно від 

виду діяльності може охоплювати різні функціо-

нальні сфери логістичної діяльності підприємства 

та відповідні логістичні операції й функції, зокре-

ма: приймання-відвантаження матеріальних ресур-

сів (продукції, товарів), обслуговування виробниц-

тва продукції, зберігання товарів (виробничих, то-

варних запасів), митне оформлення і митна обробка 
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вантажів, перепаковування продукції, доставка то-

варів до вантажоодержувачів тощо. З урахуванням 

цього до формування системи бізнес-логістики за-

лучаються різні підрозділи підприємства, які забез-

печують організацію та управління матеріальними і 

відповідними потоками в т.зв. корпоративних ме-

жах за відповідними сферами діяльності. Система 

логістики підприємства традиційно охоплює струк-

турні підрозділи, що задіяні або в процесі безпо-

середнього опрацювання елементів матеріального 

потоку, який проходить через підприємство, або ж 

– в організації цього процесу, виконуючи функції 

планування, контролю, керування: служба поста-

чання, склади матеріалів, виробничі підрозділи, 

служба збуту, склади готової продукції, диспет-

черська служба (служба обробки інформації та 

зв’язку), транспортний підрозділ тощо.  

Наголосимо також, що ні поняття “система 

логістики підприємства”, ні поняття “управління 

ланцюгами постачань” не завжди можна прирів-

няти до використаного в фундаментальній праці  

Д. Стока і Д. Ламберта терміна “управління логіс-

тикою” [19], оскільки управління ланцюгами поста-

чань передбачає узгоджене управління процесами в 

межах логістичного ланцюга, утвореного кількома 

суб’єктами господарювання, в той час як управ-

ління логістикою (як комплексом логістичної діяль-

ності й сукупністю використовуваних для її реалі-

зації засобів) може здійснюватись і в межах одного 

суб’єкта господарювання, зокрема в межах підпри-

ємства торгівлі, задіяного в логістичних ланцюгах 

із реалізації продукції різних виробників. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Поняття системи логісти-

ки є відмінним і ширшим порівняно з поняттям 

“логістична система”. Систему логістики підпри-

ємства слід розглядати як складну, спеціально ор-

ганізовану економічну і техніко-технологічну сис-

тему, що охоплює сукупність структурних підроз-

ділів підприємства - суб’єктів логістичної діяль-

ності, задіяних у ній об’єктів, здійснюваних пото-

кових процесів, а також правові, організаційно-

управлінські та методичні засади їх взаємодії. 

Метою системи логістики підприємства є форму-

вання комплексу матеріальних умов та управлінсь-

ких інструментів для забезпечення ефективного 

руху матеріального потоку в межах корпоративної 

логістичної системи та взаємодії з іншими партне-

рами по ланцюгу постачань. 

Задля подальшого розвитку теорії логістики 

підприємства торгівлі слід звернути увагу на запро-

вадження інноваційних підходів до формування 

системи логістики підприємств, зокрема – пошук 

напрямів та інструментів інноваційного розвитку 

системи логістики торговельного підприємства, 

вдосконалення бізнес-процесів комерційної діяль-

ності як напрям модернізації системи логістики. 

Подальших досліджень потребує організація сис-

тем логістики в торговельних мережах та в підпри-

ємствах електронної торгівлі. 
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Постановка проблеми. Характерною ознакою 

сучасного розвитку світового економічного середо-

вища є формування основ економіки принципово 

нового типу, головною сферою котрої є інформацій-

ні телекомунікаційні технології. Останні забезпечу-

ють формування інноваційної структури економіч-

ного зростання, що базується на ослабленні залеж-

ності господарської системи від сировинних галузей 

і посиленні сектору високотехнологічних послуг.  

Кардинальні інституціональні, організаційні та 

технологічні зміни економіки кінця ХХ – початку 

ХХІ століть спричинили виникнення специфічних 

інноваційних економічних середовищ, зокрема 

глобальної мережі Інтернет та електронної торгівлі, 

які характеризуються значними масштабами роз-

повсюдження. Зокрема, чисельність Інтернет-ко-

ристувачів в Україні (без урахування Криму), за 

оцінкою експертів Factum Group Ukraine, на кінець 

2015 р. становила 59 % населення (21,8 млн. осіб). 

Відповідно, протягом 2015 р. близько 17 % вітчизня-

них Інтернет-користувачів (тобто 3,7 млн. осіб) 

здійснили купівлю-продаж товарів і послуг у мережі.  

Основною за чисельністю складовою ринку 

електронної торгівлі в Україні є Інтернет-магазини. 

Закон України “Про електронну комерцію” визна-

чає Інтернет-магазин як засіб для представлення або 

реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчи-

нення електронного правочину. Кількість вітчизня-

них Інтернет-магазинів протягом 2000-2014 р. актив-

но зростала (приблизно у 80 разів) і перевищила, за 

нашими оцінками, 8 тис. одиниць. Однак за останній 

рік через значні курсові коливання та економічну 

нестабільність у державі ситуація змінилася. Також 

відбувся різкий спад показника купівельної спро-

можності населення і виручки, що негативно відоб-

разилося на обсягах вітчизняної електронної торгів-

лі: спостерігалося зниження її обсягів до 1,1 млрд. 

дол. у 2015 р. порівняно з 1,6 млрд. у 2014 р. 

Як наслідок, виникає необхідність застосування 

специфічних методів підвищення активізації діяль-

ності Інтернет-магазинів в Україні, серед яких 

особливу роль відіграє застосування інструмента-

рію мерчандайзингу. 
 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Масштабні дослідження теоретичних і практичних 
засад мерчандайзингу в сфері обігу проводили такі 
вітчизняні та зарубіжні фахівці, як Канаян К. і 
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Канаян Р., Парамонова Т. М., Сенд Г. А., Мельник 
І. М., Хом’як Ю. М., Тягунова Н. М., Лісіца В. В., 
Божкова В. В., Башук Т. О., Веллхофф А. та інші. 
Принципи і засади мерчандайзингу в мережі Ін-
тернет досліджували Дубовик Т. В., Дубовик О. В., 
Савенко І. В., Капінус Л. В., Скригун Н. П. Однак 
сфера електронної комерції є надзвичайно динаміч-
ною і перебуває під впливом численних факторів, 
котрі визначають зміну підходів до діяльності її 
суб’єктів. Це визначає необхідність подальших дос-
ліджень специфіки функціонування Інтернет-мага-
зинів у сучасних умовах із застосуванням інстру-
ментарію мерчандайзингу. 

 

Постановка завдання. Основним завданням 
статті є дослідження ролі та особливостей впровад-
ження інструментарію мерчандайзингу в діяльність 
Інтернет-магазинів з метою підвищення їх еконо-
мічної та соціальної ефективності. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. За-
звичай мерчандайзинг розглядають як маркетинг у 
роздрібній торгівлі, розроблення та реалізацію ме-
тодів і технічних рішень, спрямованих на вдоскона-
лення пропозиції товарів у тому місці, куди спожи-
вач традиційно приходить з ціллю здійснення купівлі. 

 Загалом структура Інтернет-магазину певним 
чином нагадує структуру магазину реального, ос-
кільки вона складається з головної сторінки (аналог 
вітрини), певної кількості функціональних розділів 
(службові приміщення та торгові площі), зв’язків і 
шляхів взаємодії розділів (шляхи і методи взаємодії 
між службовими, складськими і торговими примі-
щеннями), структури back-office-систем зберігання 
та управління інформацією (складські, фінансові, 
маркетингові підрозділи) тощо. Як наслідок, прийо-
ми і методи роботи з Інтернет-ресурсами мають 
деяку схожість із методами мерчандайзингу в реаль-
них торговельних підприємствах, однак із ураху-
ванням особливостей мережевих структур. 

Специфіка мерчандайзингу в мережі Інтернет 
обумовлена рядом причин, переважно технічних і 
технологічних. Насамперед в Інтернеті практично 
відсутні обмеження щодо фізичного простору, від-
повідно, потенційний покупець може зайти на сайт 
Інтернет-магазину з будь-якої сторінки (крім вик-
лючених із індексації пошуковими системами та 
закритих паролями) і вийти з будь-якої сторінки. 
Переміщення у такому віртуальному просторі ви-
магає від потенційного покупця набагато менше 
зусиль і часу; крім цього, у будь-який момент він 
може припинити відвідування Інтернет-магазину та 
повернутися у зручний для себе час на те ж місце.  

В мережі Інтернет безпосередній доступ до то-
вару практично неможливий (за винятком реалі-
зації цифрового контенту). Фактично товар в Інтер-
нет-магазинах представлений у вигляді інформації, 
котру попередньо готує продавець. При цьому опис 
товару формується на основі того, що його спожи-
вачем можуть бути не лише потенційний покупець, 
але й деякі інформаційні сервіси (наприклад, рек-
ламні засоби і пошукові системи). Також для впли-
ву на покупця з використанням засобів Інтернету 
доступні не всі органи чуттів, а лише зір і, в окре-

мих випадках, слух, тому можливість формування 
потрібних для продавця установок суттєво обмежена. 

Водночас в Інтернет-магазинах, на відміну від 
реальних, існує можливість пропонувати широкий 
спектр додаткових інформаційних послуг, наприк-
лад пошук товарів за багатьма критеріями, порів-
няння їх характеристик, підбір товарів-аналогів і 
супутніх товарів та ін., що загалом компенсує від-
сутність продавця. Крім того, за умови правильної 
організації комунікацій в Інтернет-магазині, дос-
тупність продавця-консультанта є набагато вищою 
і може здійснюватися завдяки телефонному зв’язку, 
засобам електронної пошти, аудіо- та відеозв’язку в 
Skype, чатам тощо.   

Способи та форми подачі інформації залежно 
від поведінки визначеного покупця в Інтернет-
магазинах також суттєво відрізняються від тра-
диційної торгівлі, оскільки завдяки автоматизації та 
заміні товару на інформацію про нього можна 
забезпечити індивідуальне обслуговування кожного 
покупця з урахуванням його інтересів і запитів.  

Стильове оформлення Інтернет-магазинів може 
автоматично змінюватися в широких межах залеж-
но від різних подій (святкові дні, здійснення юві-
лейного замовлення, проведення певних акцій). У 
той час, як у реальному магазині спеціальне оформ-
лення можливе тільки в межах обмеженого просто-
ру, де розміщено кілька різновидів товарів, в Інтер-
нет-магазинах можна створювати індивідуальне 
оформлення для кожної сторінки, на якій представ-
ляти окремі бренди чи товарні категорії.  

Така специфіка функціонування Інтернет-мага-
зинів обумовлює цілі впровадження мерчандайзин-
гу в їх діяльність (рис. 1). Загалом мерчандайзинг в 
Інтернет-магазинах покликаний побудувати у сві-
домості покупця логічну модель поведінки на сто-
рінках сайту з метою ознайомлення його з макси-
мальною кількістю товарів, стимулювання і моти-
вації покупки, а також генерації імпульсних поку-
пок у визначеному магазині.  

Першочергову роль у застосуванні інструмен-
тарію мерчандайзингу в мережі відіграє оформлен-
ня вітрини Інтернет-магазину. Саме головна сто-
рінка практично кожного сайту є найбільш відвіду-
ваною: навіть у тому випадку, коли покупець захо-
дить на сайт через посилання на будь-яку іншу сто-
рінку, в більшості випадків він обов’язково пере-
ходить на сторінку головну, котра містить узагаль-
нену інформацію про весь магазин. Для зручності 
потенційних покупців у такому випадку слід дотри-
муватися правила “трьох кліків” – від будь-якої 
сторінки для головної повинно бути передбачено не 
більше трьох переходів за посиланнями.  

Загалом на головній сторінці повинні бути 
представлені такі функціонально-інформаційні блоки: 

 рубрикатор або каталог товарів у вигляді по-
силань на товари, які виділяються за фіксованими, 
визначеними продавцем групами ознак; 

 посилання на особливі комерційні пропози-
ції, наприклад товари-новинки, знижки, розпрода-
жі, безплатні товари, які пропонуються при певній 
загальній вартості покупки тощо. В ряді випадків 
тут доцільно розмістити прайс-лист; 
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 посилання на деталізацію інформації про мага-

зин (варіанти оплати і способи доставки, угоди про пра-

ва й обов’язки сторін при здійсненні покупки тощо); 

 інформація про доступні сервіси і способи їх 

використання (пошук, оформлення замовлення, фо-

рум, блог, система допомоги при роботі з елемен-

тами користувацького інтерфейсу сайту); 

 інтерфейс реєстрації, авторизації постійних 

покупців. 

Індивідуальний дизайн Інтернет-магазину, який 

виділяє його головну сторінку із загальної маси 

однотипних комерційних ресурсів, як і оформлення 

вітрини в реальному магазині, позитивно впливає 

на прийняття потенційним покупцем рішення від-

відати цікавий і небанальний сайт. Доречним у 

цьому випадку буде застосування функції автома-

тичної зміни шаблонів сайту напередодні свят і 

визначних дат.  

На головній сторінці Інтернет-магазину доціль-

но розміщувати також інформацію про товари, які 

“затрималися” в магазині, з метою привернення 

уваги до них найбільшої кількості покупців. У 

мережі одне з основних правил формування запасів 

“firs in – first out” (“першим прийшов – першим 

пішов”) діє не менш ефективно, ніж у традиційній 

торгівлі, що, відповідно, дає змогу прискорити то-

варооборотність тих чи інших товарів. 

Маршрут просування користувача на сайті виз-

начається рядом факторів, виявити які можна шля-

хом визначення найбільш відвідуваних сторінок. 

Зазвичай такі дослідження проводяться за допомо-

гою сервісів Google Analytics і Яндекс.Метрика. В 

той же час у традиційній торгівлі товари підвище-

ного попиту часто вигідно розміщувати в глибині 

торгового залу, для того, щоб покупець, просуваю-

чись до них, звернув увагу й на інші товари.  

Оскільки, як уже зазначалося вище, потенцій-

ний покупець може потрапити відразу на будь-яку 

сторінку Інтернет-магазину, то для нього поняття 

глибини визначається віддаленістю розміщення 

потрібного товару від місця входу. Надзвичайно 

важливо забезпечити максимально швидкий і прос-

тий перехід до найбільш комерційно привабливих 

товарів із будь-якої сторінки сайту. Цього можна 

досягнути шляхом розміщення банерів або тексто-

вих посилань на всіх сторінках. 

Загалом свої потреби у товарах і послугах по-

купець визначає у запитах спочатку в пошуковій 

системі, а потім у пошуково-навігаційній системі 

Інтернет-магазину. В другому випадку пошук може 

здійснюватися як за ключовими словами, так і за 

визначеними властивостями.  
Пошук за ключовими словами переважно від-

бувається в тексті опису товару, що складається 
продавцем у довільній формі. Для реалізації по-
шуку за певними властивостями такі властивості 
повинні зазначатися і представлятися в системі по-
шуку окремо. Тому для мерчандайзингу Інтернет-
магазинів важливими є не лише загальний зміст 
опису товару, але й організація зберігання і предс-
тавлення його окремих частин, оскільки від цього 
залежить не лише зручність пошуку, але й управ-
ління подачею його результатів (сортуванням). 

 
 

Рис. 1. Цілі впровадження мерчандайзингу в діяльність Інтернет-магазинів 

Мерчандайзинг Інтернет-магазину 

Ефективне представлення товару 

Збільшення обсягів продажу товарів у магазині  

Створення стійких конкурентних переваг магазину  

Формування прихильності покупців до магазину  

Збільшення чисельності лояльних покупців  

Привернення уваги покупців до новинок і спеціальних пропозицій  

Забезпечення покупців повною та об’єктивною інформацією  

Активний вплив на поведінку покупців (із дотриманням норм соціальної 

законності та етики)  

Підвищення рівня прийняття рішення при відвіданні магазину  

Зростання кількості переглянутих сторінок і чисельності покупок  



 80 

Створити негативне враження про Інтернет-
магазин та суттєво знизити рівень лояльності до 
нього може відсутність товару в продажу, особливо 
коли про це стає відомо на стадії оформлення за-
мовлення. Тому інформацію про тимчасову відсут-
ність товару в магазині слід представляти у момент 
ознайомлення покупця з пропозицією, що ефек-
тивно забезпечується за допомогою сучасних сис-
тем автоматизації й інтеграції сайту і складських 
програм. Саме спеціаліст із мерчандайзингу (або 
спільно з маркетологом) повинен забезпечити опе-
ративний обмін актуальною інформацією про наяв-
ність товарів на складі постачальника чи сформу-
вати достатній товарний запас на власних складсь-
ких площах при їх наявності. 

Однією з головних переваг Інтернет-магазинів 
у порівнянні з традиційним роздрібним торговель-
ним підприємством є відносно невеликі кошти на 
створення і впровадження при можливості предс-
тавлення практично необмеженого асортименту. З 
метою упорядкування товарної пропозиції розроб-
ляється рубрикація каталогу, котра має вигляд 
ієрархії рубрик і підрубрик. Така рубрикація може 
бути двох типів: 

1) основою ієрархії є розподіл за типами това-
рів, коли однотипні товари різних марок перебу-
вають у рівних умовах; 

2) розподіл товарів здійснюється за торговими 
марками.  

Для того, щоб вибір товару покупцем відбував-
ся максимально ефективно та товари різних торго-
вих марок не конкурували між собою, продавцям 
доцільно передбачити два варіанти рубрикації. 

На “товарній” сторінці слід визначити опти-
мальну для магазину кількість пропозицій, які мож-
на переглянути без необхідності її прокрутки дони-
зу. Водночас зображення товарів не повинні бути 
занадто дрібними.  

Основна інформація, що цікавить покупця в 
Інтернет-магазині, – властивості товару. Основне 
правило її подачі – все повинно бути максимально 
зрозумілим покупцеві без додаткових пояснень. 
Тому вона повинна містити короткий і розширений 
опис товару; зображення товару (в різних ракурсах, 
з можливістю зуму, відеоогляд); відгуки інших 
відвідувачів магазину. 

З позицій Інтернет-мерчандайзингу при форму-
ванні сторінки з інформацією про товар необхідно 
взяти до уваги кілька основних правил. Так, прос-
торове розміщення контенту повинно бути органі-
зоване таким чином, щоб інформація, котра першо-
чергово цікавить покупця, розміщувалася в полі 
екрану відразу після завантаження сторінки якомо-
га ближче до її центру. Другорядна інформація має 
бути прихована від покупця і надається йому за 
вимогою (найчастіше шляхом переходу за посилан-
ням). Така структура подачі не лише убезпечує від 
зайвої інформації, але й дозволяє прискорити за-
вантаження сторінок, покращуючи цим ергономіку 
Інтернет-магазину. 

Безумовною необхідністю є наявність поруч із 

інформацією про товари їх цінників. Інформація 

цінника повинна легко зчитуватися, акційні цінни-

ки доцільно виділяти червоним кольором. Позитив-

ний ефект дає представлення “вилки цін” (стара 

ціна/нова ціна) та зазначення розміру знижки.  

У багатьох випадках Інтернет-магазини вино-

сять інформаційні блоки про оплату і доставку в 

основне меню сайту, мотивуючи це тим, що вони є 

єдиними для всіх товарів. Водночас практика пока-

зує: більш ефективним є подання такої інформації 

(навіть у скороченому вигляді) на сторінці товару, 

оскільки при переході за посиланням меню поку-

пець не може відслідкувати опис товару, а перей-

шовши за обома посиланнями, йому доведеться 

витратити певний час і зусилля, щоб повернутися 

до товару і зробити замовлення. Тому така “спаре-

на” подача інформації позитивно впливає на імідж 

Інтернет-магазину. 

Особливу увагу в Інтернет-магазинах, які за-

діюють інструменти мерчандайзингу, слід приділя-

ти можливості здійсненню відвідувачами не лише 

усвідомлених, чітко обдуманих, але й імпульсних 

покупок. Як свідчать дані досліджень, саме на 

імпульсні покупки припадає майже 80 % продажів 

у мережі Інтернет.  

В Інтернет-магазинах найчастіше імпульсні рі-

шення про придбання товарів виникають у процесі 

перегляду сформованого кошика та оформлення за-

мовлення. В цьому випадку покупцю за допомогою 

спеціальних програмних інструментів “нагадують” 

про супутні товари, враховуючи особливості замов-

лення. Так, наприклад, при замовленні смартфона 

покупцеві пропонуються аксесуари до нього (карти 

пам’яті, мобільні батареї, зарядні пристрої, гарніту-

ри, тримачі, програмне забезпечення). Покупець не 

лише може здійснити таку імпульсну покупку, але 

й залишиться задоволеним уважним ставленням до 

нього і високим рівнем сервісу. 

В реальних роздрібних торговельних підпри-

ємствах важливими інструментами мерчандайзингу 

є світло, колір, рух і звук. Водночас у мережі Ін-

тернет їх застосовують досить специфічно.  

Так, наприклад, звукові ефекти для привернен-

ня уваги покупців у Інтернет-магазинах загалом ви-

користовують рідко, оскільки аудіофайли переваж-

но містять значний об’єм інформації. Це, відповід-

но, збільшує час завантаження сторінок (особливо 

мобільних версій Інтернет-магазинів) і часто приз-

водить до втрати зацікавленості покупця. Крім того, 

не всі покупці при відвіданні магазину вмикають 

звукові пристрої. Тому найчастіше звукова інфор-

мація використовується у разі крайньої необхідно-

сті, наприклад на сайтах, де реалізується мульти-

медійна продукція (диски з музичними творами, ме-

лодії для мобільних телефонів тощо), коли без наяв-

ності “зразка” складно оцінити пропонований товар.  

У той же час такі рухомі об’єкти, як анімовані ба-

нери, є найбільш ефективними для привернення уваги 

потенційних покупців до певних товарів, тому їх мож-

на розміщувати як на власному сайті для переходів до 

визначених пропозицій, так і на інших Інтернет-

ресурсах. Однак надлишок анімації може розсіювати 

увагу відвідувачів сайту та часто дратувати їх. Слід 

також зауважити, що ці елементи характеризуються 

підвищеними вимогами до каналів даних та кінцевих 

користувацьких пристроїв (наприклад, flash-файли у 
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різних операційних системах можуть оброблятися не 

однаково добре). Тому застосовувати анімовані об’єк-

ти потрібно лише в тих випадках, коли це продикто-

вано безумовною необхідністю.  

Колір оформлення Інтернет-магазину є важли-

вим інструментом мерчандайзингу. Так, червоний 

колір створює ілюзію терміновості, використо-

вується при розпродажах і реалізації харчових про-

дуктів; синій асоціюється з надійністю та безпекою, 

часто застосовується банками тощо. Покупцям-чо-

ловікам найбільше подобаються сайти, оформлені в 

синій, зеленій та чорній кольорових гамах, а жін-

кам – у рожевій, зеленій та фіолетовій. Колір, який 

максимально стимулює продажі, доцільно підбира-

ти в процесі експериментів, наприклад А/В-тесту-

вання. Однак слід пам’ятати, що оптимальним рі-

шенням у дизайні сайтів є використання не більш 

ніж трьох кольорів. 

Також слід врахувати: інформаційні банери ко-

мерційної структури на інших Інтернет-ресурсах 

повинні відповідати фірмовому стилю компанії та 

кольоровій гамі сайту, а при оформленні внутріш-

ньої системи як графічних, так і текстових поси-

лань найбільш важлива інформація повинна бути 

контрастного кольору.  
 

Висновки та перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Дослідження особливос-

тей мерчандайзингу в Інтернет-магазинах засвідчи-

ло існування значної кількості інструментів та при-

йомів, які дають змогу максимально спростити про-

цеси пошуку та придбання товарів у мережі, підви-

щити рівень обслуговування та економічну ефек-

тивність комерційних структур. Водночас активний 

розвиток інформаційних телекомунікаційних тех-

нологій сприяє тому, що інструментарій мерчан-

дайзингу може зазнавати модифікації, що передба-

чає необхідність його подальшого дослідження.  
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Анотація. В статті досліджено сутність витрат та проаналізовано різні точки зору щодо них, які 

обумовлені різними підходами у поглядах на природу економічного буття взагалі й виробничого процесу 

зокрема, запропоновано нове трактування поняття витрат підприємства в сучасних умовах господа-
рювання. Наведено зовнішні та внутрішні фактори, що визначають розмір та рівень поточних витрат 

підприємства.  Розглянуто сутність облікової політики як складової частини системи бухгалтерського 

обліку. Визначено завдання облікової політики, аспекти її формування, критерії ефективності. Узагаль-

нено та проаналізовано відомості щодо практичного аспекту втілення методу бюджетування у діяль-

ності підприємств усіх форм власності.  
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Abstract. The article investigates the essence of expenditures and analyses different points of view on them, 

which are caused by different approaches in views on the nature of economic being in general and the production 

process in particular, as well as offeres a new interpretation of the concept of enterprise expenditures in the 
current economic conditions. An internal and external factors that determine the amount and the level of current 

expenditures of an enterprise are revealed. The essence of accounting policy as a part of the accounting system is 
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ownership are summarized and analyzed.  
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Постановка проблеми. Рівень конкурентоспро-

можності продукції та загальний результат госпо-

дарської діяльності підприємства багато в чому за-

лежить від рівня витрат. Облік виробничих витрат 

займає центральне місце в бухгалтерському обліку, 

який відіграє значну роль у системі управління під-

приємством. Використовуючи дані про розмір та 

види витрат, управлінський персонал підприємства 

має можливість реагувати на зміни, що відбувають-

ся, регулювати фінансово-господарську діяльність і 

приймати важливі управлінські рішення.  

Внаслідок зазначеного важливою складовою 

раціональної організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві є облікова політика, при розробці якої 

необхідно враховувати зовнішні та внутрішні фак-

тори, а також специфіку господарської діяльності 

підприємства. Облікову політику можна розглядати 

як віддзеркалення фінансово-господарської діяль-

ності підприємств. 
 

Аналіз основних досліджень і публікацій. 

Історично склалося так, що представники різних 

шкіл економічної думки поглиблену увагу приділя-

ли сутності витрат. На жаль, уже протягом багатьох 

років не вщухають дискусії щодо цієї економічної 

категорії. Велику увагу проблемі витрат та їх орга-

нізації приділяли такі вітчизняні вчені, як Т. В. Ба-

рановська, І. А. Білоусова, Ф. Ф. Бутинець, А. М. Ге-

расимович, С. Ф. Голов, В. А. Дерій, А. Г. Загород-

ній, М. В. Кужельний, П. О. Куцик, Л. Г. Ловінська, 

В. Лень, Л. Г. Медвідь, Л. В. Нападовська, Г. О. Пар-

тин, M. С. Пушкар, В. В. Сопко, H. В. Ткач, А. Че-

реп, M. Чумаченко.  

 

Постановка завдання. У статті поставлено 

завдання дослідити сутність витрат та запропонува-

ти нове трактування поняття витрат підприємства в 

сучасних умовах господарювання. Також необхідно 

розглянути сутність облікової політики як складо-

вої частини системи бухгалтерського обліку. Пос-

тавлено завдання визначити елементи облікової по-

літики з метою вдосконалення процесу її форму-

вання, підвищення рівня якості складання та по-

дання фінансової звітності.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Діяль-

ність господарюючого суб’єкта пов’язана з витрата-

ми матеріально-речових, трудових та інших ресур-

сів, цінність яких визначається на ринку. В системі 

управління підприємством головним об’єктом є 

процес обліку витрат господарської діяльності в ці-

лому та в розрізі їх видів, цілей, періодів виконан-

ня. Наявність різних точок зору щодо сутності вит-

рат обумовлена різними підходами у поглядах на 

природу економічного буття взагалі й виробничого 

процесу зокрема. Можна виділити два основних 

підходи.  

Перший базується на розумінні господарського 

життя з позицій трудової теорії вартості, яка 

передбачає взаємодію у процесі виробництва трьох 

основних факторів (робочої сили, предметів праці 

та засобів праці) з відповідною інтерпретацією 

поняття вартості, її складових і структури.  

Такий підхід переважав у розумінні сутності 

економічного життя у вітчизняній науці та прак-

тиці, відповідно відбувався процес формування 

поглядів на поняття витрат виробництва і в бухгал-

терській сфері. Типовим тлумаченням витрат ви-

робництва за даного підходу є наступне: витрати – 

це затрати живої та уречевленої праці на вироб-

ництво продукції.  

Другий підхід базується на ресурсному розу-

мінні природи господарства, передбачаючи обме-

женість усіх видів ресурсів та альтернативність 

варіантів їх застосування. Даний підхід передбачає, 

що місце та роль витрат розглядається та розкрива-

ється у прикладному аспекті як складовий елемент 

ціни, що формується в ринковій системі на основі 

зміни попиту та пропозиції. 

Існують різні теорії трактування сутності вит-

рат діяльності підприємства за своєю економічною 

сутністю, галузевою ознакою та іншими напрям-

ками (табл. 1). 

За економічною сутністю поточні витрати під-

приємства являють собою сукупність затрат живої 

та уречевленої праці на здійснення поточної тор-

говельно-виробничої діяльності підприємства; а за 

натурально-речовим складом – спожиту частину 

матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. 

З проведеного дослідження визначення витрат 

підприємства можна сформулювати таке визначен-

ня витрат підприємства. Витрати підприємства – це 

грошова форма витрачених за певний період задія-

них чинників виробництва, необхідних для здійс-

нення підприємництвом своєї виробничої й реалі-

заційної діяльності.  

Загальні фактори, що визначають розмір та рі-

вень поточних витрат підприємства,  наведені на 

рис. 1. На внутрішні фактори певною мірою може 

впливати керівництво підприємства своїми рішен-

нями. При стабільній економіці в країні саме внут-

рішні фактори є визначальними для рівня витрат 

підприємства. Саме тому знання факторів, що впли-

вають на розмір і рівень витрат підприємства, дає 

змогу визначити резерви зниження витрат, що є 

складовим елементом системи управління витрата-

ми підприємства. 

Важливою складовою раціональної організації 

обліку витрат на підприємстві є облікова політика, 

при розробці якої необхідно враховувати зовнішні 

та внутрішні фактори, а також специфіку госпо-

дарської діяльності підприємства. Тому можна роз-

глядати облікову політику як віддзеркалення фінан-

сово-господарської діяльності підприємств. 

Закон про бухгалтерський облік визначає облі-

кову політику досить коротко: “облікова політика – 

сукупність принципів, методів і процедур, що вико-

ристовуються підприємством для складання та по-

дання фінансової звітності” [1]. Дефініції тракту-

вання сутності поняття “облікова політика” з пози-

ції вітчизняних вчених відображені в табл. 2. 

 

Таблиця 1 

Дефініції визначення витрат діяльності підприємства 

 

№ Джерело Визначення терміна 

1 2 3 

1 
Економічна енциклопедія (за редак-

цією Мочерного С. В.) [4] 

Витрати виробництва – спожиті в процесі виробництва продукту виро-

бничі фонди підприємства. 

 Економічна теорія (за редакцією Сіро-

ма Н.)  

Витрати – це виражені у грошовій формі витрати різних ресурсів (пра-

ці, сировини, матеріалів, основних засобів, фінансових ресурсів) у про-

цесі виробництва, обігу і розподілу продукції, товарів 

2 НП(С)БО 1 „Загальні вимоги до фі-

нансової звітності” [1] 

Витрати – зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або 

збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіта-

лу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або 

розподілення власниками) 

3 Методичні рекомендації з формування 

складу витрат та порядку їх плануван-

ня в промисловості: Наказ Міністерс-

тва економіки з питань європейської 

інтеграції України від 22.05. 2002 р. 

№145 [3] 

Поточні витрати підприємства в торгівлі – це грошове відбиття живої 

та уречевленої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої 

діяльності підприємства, що за натурально-речовим складом станов-

лять частину матеріальних, нематеріальних трудових та фінансових 

ресурсів 
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Отже, аналізуючи дані таблиці 2, можна зазна-

чити, що нормативно-правові акти та науковці 

трактують поняття “облікова політика” як сукуп-

ність принципів, основ, домовленостей, методів, 

процедур і форм ведення бухгалтерського обліку з 

метою складання і подання фінансової звітності. 

Процес формування облікової політики є чітко рег-

ламентований чинними нормативно-правовими ак-

тами. Її ефективність буде залежати від якості облі-

кової інформації, на основі якої вона формувати-

меться та функціонуватиме, забезпечуючи ефектив-

ність системи управління підприємством у розрізі 

його стратегічного розвитку. 

Облікову політику підприємства доцільно фор-

мувати за такими етапами: 

1) організаційний – створення відповідного ви-

конавчого органу та закріплення за його фахівцями 

обов’язків та повноважень; 

2) підготовчий – визначення стратегічних і так-

тичних напрямків господарської діяльності підпри-

ємства й об’єктів обліку;  

3) вивчення факторів, що впливають на діяль-

ність підприємства;  

4) вибір елементів облікової політики підпри-

ємства, розробка порядку інформаційного забезпе-

чення процесу формування облікової політики;  

5) заключний – затвердження базового та скла-

дання поточного розпорядчого документа про облі-

кову політику, впровадження та контроль за його 

дотриманням. 

Головне призначення облікової політики – оп-

тимізація процесу організації, ведення бухгалтерсь-

кого обліку та складання фінансової звітності конк-

ретного підприємства через вибір і декларування 

певних методів та облікових процедур. Розробляю-

чи облікову політику, необхідно враховувати вели-

ку кількість факторів, обумовлених особливостями 

та специфікою господарської діяльності підприємс-

тва. Таким чином, облікова політика є індивідуаль-

ною для кожного підприємства.  

Від розробки і реалізації облікової політики 

значною мірою залежить ефективність впроваджен-

 

 
Рис. 1. Фактори впливу на формування витрат підприємства 

 

Таблиця 2 

Дефініції визначення поняття облікової політики підприємства  

 

Автор Визначення 

 Ф. Ф. Бутинець 
 Облікова політика – це сукупність способів ведення бухгалтерського обліку, які були обрані 

підприємством 

 В. А. Дерій 

 Під обліковою політикою слід розуміти офіційно затверджене на підприємстві надане державою 

йому право вибору, з урахуванням його цілей, специфіки діяльності підприємства та чинних 

правових актів, відповідних методик та форм, техніки ведення бухгалтерського обліку 

 М. С. Пушкар 
 Облікова політика – це конституція підприємства, яка передбачає права і обов’язки системи 

обліку з приводу формування інформаційних ресурсів для менеджерів 

 П. Сук 
 Облікова політика – це принципи і правила ведення бухгалтерського обліку на конкретному під-

приємстві. 
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ня бюджетування на підприємстві. Необхідність впро-

вадження системи бюджетування на вітчизняних 

підприємствах можна обґрунтувати за допомогою 

таких факторів: у сучасних умовах в багатьох підпри-

ємств виникла необхідність знаходити внутрішні ре-

зерви зниження витрат, обґрунтувати оптимальний рі-

вень витрат фінансових коштів, оптимізації податко-

вої політики й інших завдань, пов’язаних із удоскона-

ленням системи управління підприємством. 

Бюджетування витрат – це елемент системи 

управління витратами, який дозволяє визначити об-

сяг, джерела і напрями їх формування відповідно 

до пріоритетних напрямів облікової політики. 

Доцільним є розкриття в обліковій політиці нас-

тупних організаційно-методичних концепцій щодо 

бюджетування витрат: 

- перелік калькуляційних статей прямих витрат; 

- перелік статей загальновиробничих, адмініст-

ративних витрат, витрат на збут та інших операцій-

них витрат; 

- метод обліку витрат і калькулювання собівар-

тості продукції; 

- організаційний метод бюджетування  витрат; 

- структура операційних бюджетів витрат (бюд-

жетів прямих витрат, загальновиробничих, адмі-

ністративних, збутових та інших операційних вит-

рат, бюджет виробничої собівартості продукції, 

бюджет собівартості реалізованої продукції); 

- структура управлінської звітності про вико-

нання бюджетів витрат; 

- графік складання та подання управлінської 

звітності про виконання бюджетів витрат. 

Бюджетування діяльності підприємств знахо-

диться на стадії становлення, тому його впровад-

ження на підприємстві вирішує питання підвищен-

ня ефективності діяльності, оптимізації бізнес-про-

цесів, забезпечення конкурентних переваг підпри-

ємства та ін. Необхідність впровадження процесу 

бюджетування витрат обумовлено такими фактора-

ми: виявлення внутрішніх резервів зниження вит-

рат; обґрунтування оптимального їх розміру; опти-

мізація податкової політики підприємства; інші 

завдання, пов’язані з удосконалюванням системи 

управління підприємством.  
 

Висновки та перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Значення витрат у госпо-

дарській діяльності підприємств є незаперечним. 

Але лише чітко налагоджена система управління 

витратами дасть відчутні результати в фінансово-

господарській діяльності підприємства. Правильно 

сформована структура наказу про облікову політи-

ку підвищить рівень якості облікової інформації 

для системи управління витратами підприємства та 

рівень ефективності прийнятих на основі консолі-

дованої обліково-аналітичної інформації управ-

лінських рішень, а також забезпечить вищий рівень 

організації системи управлінського обліку. 
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ність має бути спрямована на створення сітьових форм організації підприємницької діяльності, якими є 

регіональні інноваційні кластери. Наведені основні проблеми у процесі реалізації ефективної кластерної 

політики. Виділені основні характеристики кластера: географічна концентрація, спеціалізація, велика 
кількість економічних агентів, конкуренція і співробітництво, досягнення необхідної “критичної маси” у 

розмірі кластера, життєздатність кластерів, залученість до інноваційного процесу.  

 

Ключові слова: інновації, кластер, кластерний проект, розвиток підприємництва, інноваційна діяль-

ність. 
 

Gryshchenko I. V., 

Lecturer, Department of Humanitarian and Fundamental Disciplines, Vinnytsya Educational and 

Scientific Institute of Economics of Ternopil National Economic University,  Vinnytsya 
 

Bilecka N. V., 

Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Finances, Taxation and Entrepreneurship, 

Vinnytsya Institute of Clothing Design and Entrepreneurship, Vinnytsya 
 

Klividenko L. M., 

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finances and Credit, Vin-

nytsya Educational and Scientific Institute of Economics of Ternopil National Economic University, 

Vinnytsya 
 

Ciganchuk V. A., 

Lecturer, Vinnytsya College of Economics and Entrepreneurship of Ternopil National Economic 

University, Vinnytsya 

 

ESTIMATION OF INNOVATIVE CLUSTER PROJECTS 
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creation of network forms of business organization, which are the regional innovation clusters. The basic 

problems in the implementation of an effective cluster policy are specified. The basic characteristics of the cluster 

are pointed out, such as: geographic concentration, specialization, a large number of economic agents, 
competition and cooperation, achievement of the necessary "critical mass" of cluster size, viability of clusters, 

involvement in the innovative process. 
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Постановка проблеми. В умовах сучасної 

економіки конкурентоспроможність як регіону, так 

і окремого підприємства забезпечується через за-

провадження інноваційної діяльності в сучасних 

формах економічної інтеграції й партнерства.  

Передовий світовий і вітчизняний досвід свід-

чить, що програми соціально-економічного розвит-

ку підприємництва доцільно реалізовувати на ос-

нові механізму проектного управління інновацій-

ною діяльністю. Даний підхід передбачає ініціацію 

інноваційних проектів органами влади, сприяння в 

їх виконанні, організацію взаємодії учасників інно-

ваційних проектів із подальшою оцінкою резуль-

татів. При цьому найбільш прогресивною формою 

управління і запровадження інноваційних процесів 

є реалізація кластерних проектів. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дос-

лідженню сутності інновацій та інноваційної діяль-

ності присвячені праці вчених: Р. Барнета, З. Бекке-

ра, Т. Візлера, З. Гошала, Р. Менша, Р. Мінцберга, 

Е. Менсфілда, Б. Санто, Б. Твісса, С. Фельдмана, 

Й. Шумпетера, В.П. Баранчєєва, С.Д. Бешельова, 

Ю.В. Вертакова, Г.Я. Гольдштейна, Л.М. Гохберга, 

В.А. Кабанова, Н.Ю. Круглова, Н.П. Масленникова, 

В.М. Мішина та ін. 

Розвиток сучасних концепцій інноваційного 

розвитку на основі зміни технологічних укладів, 

організації кластерів і створення інноваційних сис-

тем висвітлено в працях Е. Дахмена, Д. Кетелса, 

Е. Лімера, М. Портера, А. Солімано, Д. Солье, 

С. Фельдмана, М. Енрайта та ряду інших вчених.  

 

Постановка завдання. Незважаючи на вели-

кий обсяг наукових досліджень, присвячених огля-

ду інноваційної діяльності, спостерігається недос-

татність розкриття питання оцінки ефективності 

кластерних проектів. Крім того, вимагають адап-

тації до сучасних умов інноваційного розвитку іс-

нуючі на сьогоднішній день підходи до оцінки еко-

номічної ефективності інноваційних проектів клас-

тера, які відображали б специфіку взаємодії їх учас-

ників і переваги, які вони отримуватимуть у рамках 

кластерного партнерства.  

 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Реалізація інноваційної діяльності підприємствами 

з метою досягнення і закріплення ними стійких 

конкурентних позицій не тільки на рівні регіону, 

але і на міжнародному рівні останнім часом забез-

печується їх участю в різноманітних сітьових 

структурах, що іменуються кластерами, економіч-

ний ефект від розвитку яких полягає в підвищенні 

продуктивності залучених до них учасників, зрос-

танні інноваційної активності й стимулюванні но-

вої бізнес-освіти.  

В зв’язку з цим діяльність органів влади на 

регіональному рівні, що спрямована на активізацію 

інноваційної діяльності й підтримку її реалізації ок-

ремими підприємствами, має бути спрямована ще 

на створення сітьових форм організації підприєм-

ницької діяльності, якими є регіональні інноваційні 

кластери, оскільки в сучасних умовах саме вони 

здатні забезпечити довгострокову конкурентоспро-

можність і стійкий розвиток.  

Проте на сучасному етапі економіки України 

спостерігаються суттєві проблеми у процесі реалі-

зації ефективної кластерної політики, а саме:  

- не створені механізми методичної, інформа-

ційно-консультаційної й освітньої підтримки роз-

витку кластерів;  

- відсутня необхідна координація діяльності ор-

ганів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

об’єднань підприємців щодо процесів реалізації 

кластерної політики;  

- обмежений набір інструментів фінансової під-

тримки кластерних проектів із бюджетних джерел 

фінансування;  

- існує складність і наявність істотних розбіж-

ностей у визначенні критеріїв віднесення тієї або 

іншої системної сукупності учасників бізнес-проце-

сів до поняття “кластер”, а відповідно, і у вимірю-

ванні ефективності їх впливу на економіку країни в 

цілому. 

Кластер згідно з визначенням, запропонованим 

його родоначальником М. Портером, означає “скон-

центровані за географічною ознакою групи взаємо-

зв’язаних компаній, спеціалізованих постачальни-

ків послуг, фірм у відповідних галузях, а також 

пов’язаних з їх діяльністю організацій (наприклад, 

університетів, агентств по стандартизації, а також 

торгових об’єднань) в певних областях, що конку-

рують, але разом з тим, і ведучих спільну роботу” 

[1, с. 258].  

Але в сучасній економічній літературі існує 

безліч визначень кластера, кожне з яких підкреслює 

той або інший аспект (пріоритет) його функціону-

вання:  

- як соціальне поняття “кластер” – один із спо-

собів самоорганізації підприємств для виживання в 

умовах жорсткої міжнародної конкуренції;  

- в інноваційному процесі кластер можна роз-

глядати як стійке територіально-галузеве партнерс-

тво, об’єднане спільною інноваційною програмою 

впровадження передових виробничих, інжинірин-

гових і управлінських технологій з метою підви-

щення його конкурентоспроможності [2, с. 60].  

Розгляд кластера з точки зору проектного під-

ходу знаходить своє відображення в практичній 
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діяльності підприємств протягом останніх десяти-

літь, коли конкурентоспроможність високотехноло-

гічних виробництв досягається винятково в рамках 

тісної взаємодії наукових, інфраструктурних, ви-

робничих, фінансових і маркетингових організацій, 

що забезпечують даній вузькій спеціалізації високу 

ефективність виробництва на фоні мобільності 

оновлення виробничих можливостей і товарного 

асортименту. 

У процесі розвитку кластерного підходу еконо-

мічна сутність кластерних об’єднань змінювалася і 

збагачувалася. Так, на сьогоднішній день ми мо-

жемо виділити основні характеристики кластера: 

- географічна концентрація (близьке розташу-

вання підприємств-виробників приваблює можли-

вістю економити на швидкій виробничій взаємодії, 

обміні соціальним капіталом і процесах навчання 

персоналу); 

- спеціалізація (кластери концентруються нав-

коло певної сфери діяльності, до якої всі учасники 

підприємницької діяльності мають відношення); 

- велика кількість економічних агентів (діяль-

ність кластерів охоплює не тільки підприємства-

виробники, що входять у них, але і громадські орга-

нізації, академії, фінансових посередників, наукові 

інститути і т.д.); 

- конкуренція і співробітництво (як основний 

вид взаємодії між підприємствами-виробниками - 

членами кластера); 

- досягнення необхідної “критичної маси” у роз-

мірі кластера (для досягнення ефектів позитивної 

внутрішньої динаміки і продуктивного розвитку);  

- життєздатність кластерів (розраховані на дов-

гострокову перспективу); 

- залученість до інноваційного процесу (підпри-

ємства-виробники і підприємства, що входять до 

складу кластера, зазвичай включені в процеси тех-

нологічних, продуктових, ринкових або організа-

ційних інновацій). 

Виходячи з найбільш поширеної класифікації 

інноваційних проектів, типовий кластерний проект 

можна охарактеризувати таким чином: 

- по класу проекту – як мегапроект (цільова 

програма розвитку регіонів, галузей і інших об’єд-

нань, що включає в свій склад ряд монопроектів 

(окремий проект різного типу, вигляду і масштабу) 

і мультипроектів (комплексний проект, що скла-

дається з ряду монопроектів і вимагає застосування 

багатопроектного управління); 

- за типом проекту – відповідно до основних 

сфер діяльності, в яких здійснюється проект: змі-

шаний (оскільки в процесі свого функціонування 

для різних його учасників він може бути технічним, 

організаційним, економічним і соціальним проек-

том); 

- по вигляду проекту – по характеру спеціалі-

зації проекту: комбінований (оскільки він одночас-

но є і інвестиційним (тобто вимагає вкладення ін-

вестицій), інноваційним (з метою розробки і зас-

тосування нових технологій, ноу-хау і інших но-

вовведень систем, що забезпечують розвиток), нау-

ково-дослідним, а також інфраструктурним проек-

том); 

- по тривалості проекту – за тривалістю періоду 

здійснення проекту: як правило, довгостроковий 

(більше 5 років); 

- за масштабом проекту – відповідно до обсягів 

фінансування проекту, кількості учасників і ступе-

ня впливу на навколишнє середовище: великий або 

середній [3, с. 47-48]. 

Більш детально основні характерні риси іннова-

ційних кластерних проектів наведені нами у табл. 1.  

Вищенаведений огляд характерних рис, що при-

таманні інноваційним кластерним проектам, дозво-

ляє нам виокремити найбільш їх суттєві риси, а 

саме: 

- у цілях найбільш ефективного управління ін-

новаційним кластерним проектом необхідно чітко 

визначити завдання створення кластера, окреслити 

повний склад реальних і потенційних учасників й 

принципи побудови основних міжфункціональних 

зв’язків його суб’єктів; 

- ні територіальна близькість, ні взаємна орієн-

тація локальних ринків не є обов’язковими умова-

ми для учасників кластера, що дозволяє створювати 

позитивні ефекти; 

- виготовлення продукції або послуги як кін-

цевого результату в процесі функціонування клас-

тера також не є основною класифікаційною озна-

кою, оскільки залежно від цілей створення кластер 

може бути орієнтований на самі функціональні 

зв’язки серед учасників, інфраструктуру кластерної 

мережі, створення вартості, на послугу, пов’язану з 

обслуговуванням тієї або іншої галузі і т.д. 

Можна сказати, що інноваційні кластери фор-

муються під конкретне цільове завдання або під 

певне коло завдань, вирішенням яких є послідов-

ність або сукупність взаємопов’язаних між собою 

дій (бізнес-процесів), що протікають усередині 

організованої відкритої мережі від одного учасника 

до іншого, результатом якої є продукт або інше, що 

представляє цінність для зацікавлених сторін (ре-

гіону, виробників, споживачів, постачальників й ін-

ших учасників кластера).  

 

Таблиця 1 

Основні характерні риси інноваційних кластерних 

проектів 

 

Класифікація Характерні риси 

Комбінований Є одночасно інвестиційним, іннова-

ційним і інфраструктурним 

проектом 

Мегапроект Являє собою конкретну цільову 

програму розвитку регіону, галузі, а 

також включає у себе цілий ряд 

монопроектів 

Довготривалий Має термін реалізації більше 5 років 

Відкритий Використовує зовнішні джерела ви-

находів і технологій для спільних 

розробок та реалізації результатів 

проектної діяльності 

Сітьовий Обумовлює діяльність багаточисель-

них учасників проекту, спрямовану 

на досягнення спільного результату 
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Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Інноваційний кластер 

може бути представлений як проект, орієнтований 

на досягнення будь-яких цілей інноваційного роз-

витку, здійснюваний у ході реалізації сукупності 

локальних інноваційних кластерних проектів, що, у 

свою чергу, є як формою участі окремих підпри-

ємств у кластері, так і формою здійснення й управ-

ління ними своєю інноваційною діяльністю, а та-

кож способом створення доданої вартості. Іннова-

ційний кластер повинен розглядатися у вигляді 

довгострокового комбінованого інноваційного ме-

гапроекту відкритого типу, що має мережевий ха-

рактер, тобто виступати агрегованою сукупністю ло-

кальних інноваційно-інвестиційних проектів, реа-

лізація яких забезпечує окремим учасникам еконо-

мічні переваги від здійснення ними співпраці в 

рамках кластера й отримання права на державну 

підтримку. 
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МЕТОДИКА ОБЛІКУ ПРЕДМЕТІВ ПРОКАТНОГО ФОНДУ 
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Анотація. У статті обґрунтовано необхідність удосконалення існуючої методики обліку предметів 

прокатного фонду підприємства з метою усунення виявлених недоліків. Розкрито порядок визнання акти-

вів, призначених для видачі на прокат, як об’єктів бухгалтерського обліку з урахуванням очікуваного тер-
міну їх корисної служби. Розроблено практичні рекомендації щодо відображення в обліку операцій з над-

ходження, експлуатації та вибуття предметів прокату, зокрема в частині швидкозношуваних, з вико-
ристанням запропонованої системи субрахунків. Висвітлено особливості застосування та основні чинни-

ки, що впливають на вибір методів нарахування амортизації для різних груп досліджуваних активів. 
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METHODS OF ACCOUNTING OBJECTS OF THE ENTERPRISE'S  

RENTAL FUND 
 

Abstract. The article substantiates the need to improve existing methods of accounting objects of enterprises 

rental fund with the aim to eliminate identified weaknesses. Revealed the procedure for recognition of assets 

determined for hire  as objects of accounting considering the estimated term of their service life. Developed the 

practical guidance on reporting in accounting of operations of receipt, exploitation  and disposal of rental ob-

jects, particularly considering the wearing out ones, using the proposed system of sub-accounts. The specific 
features of the application and the main factors influencing the choice of methods of calculating depreciation for 

different groups of studied assets are highlighted. 
 

Keywords: rental objects, accounting, methods, depreciation. 
 

Постановка проблеми. Здійснення діяльності 

будь-яким суб’єктом господарювання стає немож-

ливим без належно сформованої матеріально-тех-

нічної бази. Зокрема, й надання послуг прокату ви-

магає наявності на підприємстві специфічного виду 

активів – предметів прокату. Передумовою якісно-

го управління прокатним фондом є, власне, підсис-

тема бухгалтерського обліку. Вона покликана ство-

рити умови для формування своєчасної та досто-

вірної інформації з необхідним менеджменту рів-

нем деталізації про поточний стан, рух і ефектив-

ність використання досліджуваних активів, витрати 

на їх придбання та утримання. 

Проте сучасний стан обліку предметів прокат-

ного фонду характеризується недостатнім методич-

ним забезпеченням. У чинній нормативно-правовій 

базі не повністю розкрито поняття “предмети про-

кату” та особливості відображення таких активів в 

обліку, що породжує суперечливі моменти. Оскіль-

ки на сьогоднішній день послуги прокату майна 

набувають все більшої популярності, то питання 

пошуку оптимального алгоритму їх облікового ві-

дображення є особливо актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ог-

ляд наукових праць і спеціалізованих періодичних 

видань свідчить, що останнім часом проблемні ас-

пекти обліку майна, призначеного для видачі на 

прокат, не є самостійним предметом дослідження. 

Як правило, предмети прокату згадуються вітчиз-

няними вченими лише в тих випадках, коли мова 

йде про особливості визнання, організаційно-мето-

дичні засади обліку та порядок нарахування амор-

тизації основних засобів підприємства для цілей 

оподаткування, в якості однієї з груп. Відсутність 

комплексного підходу до ведення обліку таких ак-

тивів призводить до значних ускладнень у процесі 

підготовки інформації та прийняття управлінських 

рішень. 
 

Постановка завдання. Мета наукової роботи 

полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і 

розробці практичних рекомендацій з удосконален-

ня методики обліку предметів прокатного фонду 

підприємства задля ґрунтовного інформаційного 

забезпечення системи управління ними. 
 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Предмети прокату являють собою специфічну облі-

кову категорію, правильне розуміння економічного 

змісту та складу яких сприяє формуванню об’єктив-

ної інформації на запити менеджменту підприєм-
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ства. Загалом у ході дослідження методики обліку 

всі господарські операції з предметами прокатного 

фонду доречно умовно поділити на декілька етапів. 

Перший етап – це надходження предметів про-

кату. Передусім труднощі виникають під час квалі-

фікації таких предметів в якості об’єктів бухгал-

терського обліку. Загальновідомо, що порядок виз-

нання та відображення в обліку активів визнача-

ється характером (метою) їх використання з ураху-

ванням відповідних критеріїв. У момент оприбу-

ткування предметів прокатного фонду підприємс-

тва варто пам’ятати, що вони призначені виключно 

для передачі за певну плату в тимчасове володіння 

та/або користування з метою отримання доходу. 

Тому в обліку їх потрібно відокремлювати від май-

на, яке безпосередньо використовується у власній 

господарській діяльності.  

Для цих цілей Положенням (стандартом) бух-

галтерського обліку 7 “Основні засоби” [7] та Інст-

рукцією про застосування плану рахунків [3] перед-

бачено субрахунок 116 “Предмети прокату”. Тобто 

активи, призначені для видачі на прокат, виділені в 

окрему групу в складі основних засобів, зокрема 

інших необоротних матеріальних активів.  

На перший погляд, задекларований підхід є ме-

тодично обґрунтованим. Адже досліджувані активи 

є матеріальними цінностями, які зберігають свою 

натурально-речову форму в результаті багаторазо-

вого використання у процесі обслуговування клієн-

тів. Водночас прокатний фонд підприємств предс-

тавлений значною номенклатурою, яка характери-

зується різним строком служби. Суб’єктам господа-

рювання надано право самостійно встановлювати 

очікуваний термін експлуатації предметів прокату в 

залежності від виду, технічних характеристик, ін-

тенсивності використання (перебування в прокаті) 

тощо. Він може й не перевищувати одного року. В 

такому випадку предмети прокату не відповідають 

критеріям визнання основних засобів, а саме: ос-

новному з них – термін корисного використання, 

що призводить до певних непорозумінь на практиці 

під час ідентифікації цих об’єктів в обліку. 

Враховуючи міжнародний досвід обліку [4], 

позицію вітчизняних науковців [1, 6, 10] і ряд 

об’єктивних аргументів, наведених нами в поперед-

ніх публікаціях, вважаємо за доцільне відображати 

предмети прокатного фонду, термін корисного ви-

користання яких менше одного року, в складі мало-

цінних та швидкозношуваних активів. З цією ме-

тою пропонуємо до рахунку 22 “Малоцінні та швид-

козношувані предмети” відкрити окремий субра-

хунок 226 “Швидкозношувані предмети прокату”. 

Віднесення предметів прокатного фонду до тієї 

чи іншої групи активів визначатиме методичні 

особливості їх подальшого обліку, а також Поло-

ження (стандарти) бухгалтерського обліку, якими 

необхідно керуватися: П(С)БО 7 “Основні засоби” 

або П(С)БО 9 “Запаси”. Зауважимо, що з огляду на 

економічну суть предметів прокату здійснення та-

кого розмежування не цілком логічне. Але немож-

ливо проігнорувати порядок відображення активів 

по відношенню до господарського процесу. 

Отже, на відображення в обліку операцій з над-

ходження предметів до прокатного фонду підпри-

ємства і формування їх вартості впливає характер 

процесу придбання (інвестування) – капітальний чи 

некапітальний – та спосіб отримання таких активів. 

Понесені витрати на придбання або створення цих 

активів слід попередньо акумулювати на окремих 

субрахунках: 1536 “Придбання (виготовлення) 

предметів прокату”, який використовується у разі 

оприбуткування предметів з очікуваним терміном 

експлуатації понад один рік; або 2261 “Швидкозно-

шувані предмети прокату на складі” – для предме-

тів, що підпадають під ознаку швидкозношуваних. 

Подальша передача в експлуатацію (користування) 

відображається за дебетом субрахунків 116 “Пред-

мети прокату” або 2262 “Швидкозношувані пред-

мети прокату в користуванні”. 

З метою підвищення інформативності обліко-

вих даних і надання повної управлінської інфор-

мації вважаємо за доцільне впровадження системи 

аналітичних рахунків з обліку предметів прокату в 

розрізі груп, видів, структурних підрозділів (пунк-

тів прокату), окремих об’єктів. 

Наступним етапом є процес експлуатації пред-

метів прокатного фонду. Предмети прокату, що на-

даються у тимчасове користування наймачам, зали-

шаються на балансі наймодавця [2]. Це й зрозуміло, 

оскільки видача предметів на прокат не передбачає 

передачу права власності на них. На нашу думку, 

для отримання адекватної інформації про рух пред-

метів прокату й організації належного контролю до 

субрахунків обліку цих активів – як у складі необо-

ротних, так і оборотних – необхідно відкрити аналі-

тичні рахунки: “Предмети прокату на підприємс-

тві” та “Предмети прокату видані”. Здійснення 

внутрішніх записів за цими рахунками дозволить 

відокремити в обліку предмети прокатного фонду, 

які перебувають у клієнтів, від тих, що знаходяться 

на підприємстві, а також спростить процедуру 

виявлення предметів, які не користуються популяр-

ністю. Акцентуємо увагу, що порядок облікового 

відображення операцій з видачі предметів на про-

кат та їх повернення за такою схемою є виправда-

ним відносно тих предметів, які передаються у тим-

часове користування на термін, більший, ніж одна 

доба (в окремих випадках і місяць). Предмети, які 

видаються на прокат погодинно, тобто в межах однієї 

доби, немає сенсу відображати у бухгалтерському 

обліку шляхом подвійного запису, а лише опера-

тивно. Автоматизація обліку в такій ситуації дозво-

лить впорядкувати алгоритм відображення руху 

предметів прокату та відслідковувати їх стан (вида-

ний, повернутий, зарезервований, на ремонті тощо). 

Механізм віднесення вартості конкретного об’єк-

та на витрати підприємства залежить від групи ак-

тивів, до якої його включено: або поступово – шля-

хом нарахування амортизації, або одномоментно – 

шляхом одноразового списання на витрати. 

Предмети прокату неодноразово беруть участь 

у процесі надання послуг. Тому виникає необхід-

ність поступового розподілу їх вартості як засобів 

праці незалежно від того, на якому рахунку вони 

відображаються. Суму нарахованої амортизації пред-
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метів прокатного фонду, які обліковують на суб-

рахунку 116 “Предмети прокату”, рекомендуємо ві-

дображати на субрахунку 1326 “Знос предметів 

прокату”. Як влучно зазначили вчені П. О. Куцик і 

Р. Р. Шумило, метод, що передбачає списання вар-

тості швидкозношуваних предметів з балансу під 

час їх передачі в експлуатацію, “викривляє” інфор-

мацію про стан майна підприємства [5]. Тому, що 

стосується швидкозношуваних предметів прокатно-

го фонду, пропонуємо відкрити контрактивний ана-

літичний рахунок 2263 “Знос швидкозношуваних 

предметів прокату”. Така методика дозволить уникну-

ти позабалансового обліку предметів прокату, термін 

корисного використання яких менше одного року. 

На сьогоднішній день прерогативою амортиза-

ційної політики досліджуваних підприємств є вибір 

оптимального методу нарахування амортизації як 

основного інструменту підтримання раціональної 

структури прокатного фонду. Вона повинна перед-

бачати альтернативний підхід до визначення роз-

мірів амортизаційних відрахувань, забезпечувати 

управління витратами та, відповідно, фінансовими 

результатами.  

Режим відшкодування вартості об’єкта основ-

них засобів визначається, враховуючи очікуваний 

спосіб отримання економічних вигод від його екс-

плуатації. Національними стандартами бухгалтерсь-

кого обліку [7] і Податковим кодексом України [9] 

встановлено певні обмеження. Зокрема, передба-

чається, що предмети прокату підлягають аморти-

зації лише за одним із двох запропонованих методів 

– прямолінійним або виробничим. З нашої ж точки 

зору, всі методи нарахування амортизації можуть 

застосовуватися на підприємствах, що займаються 

прокатом майна. Для того, щоб зрозуміти, який ме-

тод нарахування амортизації найкраще відповідає 

особливостям функціонування предметів прокату 

та враховує характер їх участі в господарському 

процесі, необхідно звернути увагу на переваги і 

недоліки кожного з них, найбільш доцільні умови 

їх використання та вплив на собівартість послуг. 

Умовно методи нарахування амортизації можна 

поділити на: 

- методи, що ґрунтуються на часі використан-

ня основних засобів: методи рівномірної (прямолі-

нійний) та прискореної (зменшення залишкової 

вартості, прискореного зменшення залишкової вар-

тості, кумулятивний) амортизації; 

- метод, який базується на кількості одиниць, 

отриманих від використання основних засобів (ви-

робничий).  
При застосуванні прямолінійного способу амор-

тизаційні відрахування розподіляються рівними 
частками впродовж встановленого терміну служби 
предметів, призначених для видачі на прокат. Да-
ний метод відрізняється простотою розрахунку, за-
безпечуючи цим самим свою привабливість. Однак 
не береться до уваги моральний знос, а сума нара-
хованої амортизації не залежить від обсягу наданих 
послуг. Тобто є сталою величиною, що не дозволяє 
реально визначити собівартість послуг з прокату. 
Вважаємо: його доречно застосовувати до пасивної 
частини основних засобів тривалого використання, 

оскільки ступінь їх експлуатації залишається не-
змінним. В нашому ж випадку прямолінійний ме-
тод не завжди є виправданим, насамперед у зв’язку 
з неритмічністю використання предметів прокат-
ного фонду підприємства в різні періоди часу. 

Результати проведених досліджень свідчать, що 
окремі класифікаційні групи предметів прокату 
(для прикладу, обладнання та техніка) приносять 
найбільші доходи на початку терміну їх корисної 
служби. Відповідно, їх віддача є максимальною в 
перші роки, на які й повинна припадати основна час-
тина амортизаційних відрахувань, і зменшується в 
наступні. А витрати на ремонт зазвичай зростають із 
часом у міру використання. Це пояснюється швид-
ким моральним старінням подібних об’єктів. У та-
кій ситуації рекомендується застосовувати прискорені 
(дегресивні) методи нарахування амортизації. По-
зитивним є прискорене повернення авансованого ка-
піталу. Як наслідок – можливість забезпечити швид-
кий процес оновлення прокатного фонду підпри-
ємства. Водночас зауважимо: за умов використання 
методів прискореної амортизації не завжди прос-
лідковується зв’язок між інтенсивністю експлуата-
ції досліджуваних активів і сумою нарахованої амор-
тизації. В свою чергу, це призводить до завищення 
показника собівартості послуг у перші роки видачі 
предметів на прокат і заниження прибутковості. 

Виробничий метод найбільш доречний при 
розрахунку амортизаційних відрахувань об’єктів, 
які: відносяться до активної (виробничої) частини 
основних засобів; використовуються для надання 
тих самих послуг; нерівномірно експлуатуються в 
різні періоди; беруть участь у формуванні доходів і 
зношуються тоді, коли експлуатуються, а не просто 
з часом. На підставі аналізу ми дійшли висновку, 
що зазначені критерії притаманні, зокрема, і пред-
метам прокату (наприклад, транспортні засоби). За 
виробничим методом сума амортизації визначаєть-
ся з урахуванням інтенсивності використання пред-
метів прокатного фонду пропорційно обсягу нада-
них послуг у відповідних одиницях виміру в залеж-
ності від виду предметів прокату. Цей спосіб особ-
ливо ефективний на підприємствах, які займаються 
прокатом майна сезонного характеру, адже дозво-
ляє об’єктивно визначити фінансові результати 
конкретного періоду. Зрозуміло, що застосування 
даного методу передбачає відображення в бухгал-
терському обліку амортизаційних відрахувань 
лише у період експлуатації предмета, тобто пере-
бування в прокаті. Якщо ж послуги фактично не 
надавалися, то й амортизація дорівнюватиме нулю, 
на відміну від методів, які входять до першої групи. 
При використанні виробничого методу амортизація 
предметів прокатного фонду розглядається як змін-
ні витрати та дотримується принцип відповідності 
доходів і витрат. На наш погляд, виробничий метод 
нарахування амортизації є найбільш оптимальним і 
еластичним щодо предметів прокату. Водночас 
практичне впровадження даного способу в біль-
шості випадків викликає певні труднощі, оскільки 
важко з достатньою точністю спрогнозувати очіку-
ваний загальний обсяг послуг, який може бути на-
даний за допомогою окремого предмета прокатного 
фонду, що обмежує сферу його застосування. 
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Вибір того чи іншого алгоритму розподілу вар-

тості предметів прокатного фонду через аморти-

заційні відрахування повинен обов’язково супро-

воджуватися аргументами на його користь та вра-

ховувати всі чинники, які пов’язані з використан-

ням досліджуваних активів. При цьому допускаємо 

використання диференційованого підходу до кож-

ної з груп предметів прокату. 

Процес вибуття активів, призначених для видачі 

на прокат, є завершальним у досліджуваному циклі. 

Порядок відображення господарських операцій, ха-

рактерних для цього етапу, залежить від причини ви-

буття предмета з прокатного фонду підприємства, 

зокрема: ліквідація в результаті повного фізичного 

або морального зносу, втрата або псування в 

прокаті, реалізація і т. д. У бухгалтерському обліку 

відображають списання суми накопиченого зносу та 

залишкової вартості предмета прокату, а також ін-

ші витрати й доходи, які пов’язані з його вибуттям. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. У результаті проведених 

досліджень автором вирішено низку проблемних 

питань з метою оптимізації обліку активів, призна-

чених для видачі на прокат. Порядок відображення 

господарських операцій на етапах надходження, 

експлуатації та списання предметів прокатного 

фонду підприємства залежить від розуміння їх 

економічної суті й відповідності визначеним крите-

ріям, зокрема терміну служби відносно до одного 

року. Розроблена методика обліку, що реалізується 

за допомогою використання запропонованих суб-

рахунків, дозволяє отримувати достовірну та реле-

вантну потребам сучасного менеджменту інформа-

цію про фактичний стан і рух предметів прокату 

для прийняття раціональних управлінських рішень. 

Її запровадження на досліджуваних підприємствах 

є основою для успішної реалізації заходів щодо 

вдосконалення організаційно-методичних аспектів 

внутрішнього контролю прокатного майна. 
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УДК 657.1:339 

 

Кузьма Х. В., 

здобувач, Львівська комерційна академія, м. Львів 

 

ОБЛІК КОМІСІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА:  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 
 

Анотація. У статті охарактеризовано сутність організації обліку як системи відображення опера-
цій щодо діяльності підприємства. Обґрунтовано, що організація обліку – це комплекс заходів зі збору, 

обробки, накопичення та використання в процесі управління інформацією. Окреслено основні завдання 
організації обліку. Запропонована  схема організації обліку комісійних операцій, а також схема обліку 

витрат, пов’язаних з комісійними операціями. Використання розроблених регістрів із закріпленням відпо-

відальності за визначеними особами дає змогу в оперативному порядку контролювати та управляти про-

веденням комісійних операцій.  Встановлено, що належна організація обліку є основою методики обліку 

комісійних операцій як у комітента, так і в комісіонера.  
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ACCOUNTING OF COMMISSION OPERATIONS OF AN ENTERPRISE: 

ORGANIZATIONAL ASPECT 
 

Abstract. The article describes the essence of accounting as a system of displaying  operations as to the enter-
prise’s activity. Proved that organization of accounting – is a complex of measures such as collection, processing, 

storing and using  in the process of managing the information. The basic tasks of accounting are outlined. The 
scheme of accounting commission operations as well as cost accounting scheme, related to commission opera-

tions, is proposed. Using the elaborated registers with delegating the responsibility for certain individuals allows 

promptly control and manage the implementation of commission operations. Determined that the proper orga-
nization of accounting is the basis for the method of accounting commission operations as for the consignor and 

for the commissioner. 

 
Keywords: commission operations, organization of accounting, costs. 

 
Постановка проблеми. Бухгалтерський облік в 

Україні в умовах адаптації до міжнародних стан-

дартів має бути зорієнтованим на забезпечення 

зовнішніх і внутрішніх користувачів достовірною 

інформацією про стан суб’єкта господарювання. В 

умовах сьогодення бухгалтерський облік в окремих 

випадках акумулює на підприємстві недостовірну 

інформацію про стан майна за відповідний період, 

що, власне, і призводить до викривлення інформа-

ції як для управлінського персоналу, так і для 

зовнішніх користувачів.  

Відтак для підвищення рівня інформаційного 

забезпечення необхідна у практичній діяльності ра-

ціональна організація бухгалтерського обліку, яка 

враховувала б вимоги сучасної системи управління.  

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання організації обліку в своїх працях досліджува-

ли О. Ю. Акименко 1, В. І. Бачинський, П. О. Ку-

цик 8, 9, М. Ю. Карпушенко, Л. С. Стригуль 11, 

В. С. Рудницький, Н. М. Бондаренко 2, С. О. Ле-

вицька, В. Кулик 7, О. М. Чабанюк, Й. В. Канак 

4, Ю. С. Цал-Цалко, В. О. Озеран 10 та ін. Дослід-

ження вчених були скеровані на вирішення проблем 

обліку діяльності підприємств різних сфер еконо-

міки. 

 

Постановка завдання. Розглянути суть та за-

гальні підходи до організації обліку, визначити ос-

новні етапи організації обліку на підприємствах, які 

здійснюють комісійні операції.  

 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Організація бухгалтерського обліку – це сукупність 

дій зі створення цілісної системи бухгалтерського 

обліку, підтримання і підвищення її організовано-

сті, функціонування якої спрямоване на забезпечен-

ня інформаційних потреб користувачів облікової 

інформації, включаючи вибір форм організації та 

формування матеріального й інформаційного забез-

печення облікового процесу. 

С. О. Левицька визначає організацію бухгал-

терського обліку як раціональну систему відобра-

ження операцій і результатів діяльності з урахуван-
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ням економіко-організаційних особливостей під-

приємства, результати впровадження якої гаран-

тують достовірність інформації, їх повноцінність 

для прийняття оперативних і стратегічних рішень 

[6, с. 17]. 

На думку Ф. Ф. Бутинця, організація бухгал-

терського обліку – це система умов та елементів 

побудови облікового процесу з метою отримання 

достовірної та своєчасної інформації про госпо-

дарську діяльність підприємства і здійснення конт-

ролю за раціональним використанням виробничих 

ресурсів і готової продукції [3].  

Так, М. Ю. Карпушенко вважає: організація бух-

галтерського обліку – це система впорядкованих дій 

зі створення системи бухгалтерського обліку, що 

включає складання облікових регістрів і первинних 

носіїв облікової інформації, облікову політику під-

приємства, організацію облікового процесу [5, с. 6]. 

На наш погляд, під організацією обліку діяль-

ності підприємств, які здійснюють комісійні опера-

ції, необхідно розуміти комплекс заходів зі вста-

новлення порядку і методів збору, обробки, нако-

пичення вихідної інформації про такі операції й 

здійснення контролю за результатами діяльності 

підприємств з метою прийняття ефективних управ-

лінських рішень. 

 

Ми пропонуємо виділити основні завдання ра-

ціональної організації обліку витрат за здійснюва-

ними комісійними операціями (рис. 1). 

Проведені дослідження свідчать, що вчені та 

практики виділяють в основному три етапи органі-

зації бухгалтерського обліку: методичний, техніч-

ний, організаційний. Перший (методичний) етап 

організації бухгалтерського обліку передбачає ви-

бір способів і прийомів, що є основою для таких 

методів обліку, як документування, синтетичні та 

аналітичні рахунки, подвійний запис, бухгалтерсь-

кий баланс і звітність, інвентаризація, оцінка майна 

та зобов’язань, калькулювання. Саме на даному 

етапі проводиться вибір застосування конкретних 

елементів методу бухгалтерського обліку, що та-

кож відповідає першому рівню системи бухгал-

терського обліку.  

Другий (технічний) етап передбачає вибір фор-

ми обліку, яка найбільш повно характеризуватиме і 

відповідатиме розміру підприємства та його галузі. 

Третій етап, на відміну від перших двох, які 

забезпечують організацію ведення облікових запи-

сів, забезпечує організацію процесу управління в 

бухгалтерії, тобто організацію роботи облікового 

апарату.  

Послідовність організації обліку витрат на про-

ведення комісійних операцій подана нами на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 1. Основні завдання раціональної організації обліку  комісійних операцій 

Завдання 

своєчасне, повне, достовірне та безперервне визначення витрат, які були 

понесені в результаті проведення комісійних операцій 

розмежування витрат за кожною класифікаційною групою та часом 

повнота та якість відображення у документах і регістрах обліку інформації та 

наявність у них параметрів, реквізитів для можливості подальшої обробки, 

аналізу виконання завдань тощо 

оптимальний набір параметрів у облікових формах, простота та доступність їх 

для кваліфікованого користувача 

належне визначення витрат звітного періоду 

розподіл облікових процесів між ділянками та раціональний розподіл 

обов’язків між працівниками, що відповідають за комісійні операції 

контроль за правильним визначенням фінансового результату  
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Витрати на проведення комісійних операцій 

підлягають суцільному і безперервному документу-

ванню господарських операцій та процесів, по-

в’язаних із використанням матеріальних, трудових і 

інших ресурсів, що оформляється первинними до-

кументами. Накопичення та групування інформації 

відбувається у подальшому в регістрах обліку на 

основі даних первинного обліку. 

Проблема досконалого документування – одна 

з найважливіших, оскільки документ має юридичну 

силу і підтверджує достовірність облікової інфор-

мації, тобто забезпечує досягнення основної мети 

обліку – продукування достовірної та неупередже-

ної інформації. 

Відображення у первинній документації може 

відбуватися безпосередньо під час здійснення гос-

подарської операції або ж після її завершення. Ли-

ше зафіксована належним чином на носіях (паперо-

вих або електронних) інформація є юридичним під-

твердженням понесення витрат на проведення комі-

сійних операцій, а також підставою для відобра-

ження в обліку.  

Важливим етапом організації обліку є відобра-

ження вартості комісійних операцій. Вартість комі-

сійних операцій оцінюють у залежності від органі-

заційних форм їх проведення. При проведенні 

комісійних операцій за допомогою спеціалізованих 

підприємств (комісіонерів) до складу витрат на 

комісійні операції комітентом включаються суми, 

сплачені підприємствам-комісіонерам за виконані 

операції (згідно зі звітами та актами виконання 

таких операцій). Суму послуг за виконані операції 

встановлюють, як правило, у відсотках від обсягу 

продажу або закупівлі товарів. Якщо комісійні опе-

рації виконував банк, то до складу витрат на про-

ведення комісійних операцій включають комісійну 

винагороду, яку підприємство (комітент) сплачує 

банку (комісіонеру) за виконані операції (згідно з 

договором комісії).  

На основі проведеного дослідження нами пода-

но схему організації обліку витрат на проведення 

комісійних операцій (рис. 3).  

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Раціональна організація 

бухгалтерського обліку – важлива передумова прий-

няття ефективних управлінських рішень. Вико-

ристання розроблених регістрів із закріпленням 

відповідальності за визначеними особами дає змогу 

в оперативному порядку контролювати та управля-

ти проведенням комісійних операцій. Розглянутий 

порядок формування та узагальнення інформації 

щодо здійснених комісійних операцій за центрами 

витрат і центрами відповідальності дає змогу отри-

мувати інформацію про роботу структурних оди-

ниць, закріпити відповідальність за працівниками, 

за виконання завдань, підвищити інформативність, 

корисність та точність даних для цілей управління. 

Належна організація обліку є основою методики 

обліку комісійних операцій як у комітента, так і в 

комісіонера, питання якої будуть розглянуті у 

наступних наукових дослідженнях. 

 
 

Рис. 2. Схема організації обліку комісійних операцій 

Первинний облік 

Поточний облік 

Підсумковий облік 

Підбивання підсумків в облікових регістрах 

Відображення інформації документів у облікових регістрах 

Бухгалтерська обробка первинних документів 

 

Звірка записів у реєстрах обліку 

 

Перевірка документів 

Оцінка вартості здійснення комісійних операцій 

Отримання первинних документів, їх складання 

Формування управлінської та фінансової звітності 
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Рис. 3. Схема організації обліку витрат за комісійними операціями 
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Постановка проблеми. Споживча кооперація, 

яка є провідним кооперативним сектором економі-

ки України, в останні десятиріччя відігравала по-

мітну роль у нарощуванні обсягів товарообороту, 

виробництві товарів першої необхідності та наданні 

послуг для населення, у заготівлі сільськогоспо-

дарської продукції, розвитку матеріально-технічної 

бази, передусім у сільській місцевості. Разом з тим, 

споживча кооперація, як і вся економіка України, 

знаходиться сьогодні у стані глибоких економічних 

перетворень. В основі кризових явищ лежить цілий 

комплекс причин, які, з одного боку, породжені 

негативними наслідками господарювання в умовах 

адміністративно-командної системи (наприклад, пе-

реважання адміністративних інструментів управлін-

ня, неефективні мотиваційні механізми менеджмен-

ту, повільне впровадження ринкових та інновацій-

них елементів у модель діяльності споживчої коопе-

рації тощо), і тих, що породжені кризовими тен-

денціями розвитку світової та національної еконо-

мік. Разом з тим, Укоопспілка має значний потен-

ціал (економіко-організаційний, кадровий, іннова-

ційний, освітній) до розширення економічної діяль-

ності на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Вказане обумовлює необхідність визначення голов-

них напрямів та інструментів ефективного держав-

ного регулювання діяльності споживчої кооперації, 

окреслення пріоритетів її державної підтримки на 

сучасному етапі. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Знач-

ний внесок у дослідження проблем розвитку коопе-

ративного руху, трансформації кооперативного сек-

тора в умовах відкритої економіки, взаємодії дер-

жави і підприємств та організацій споживчої коопе-

рації України здійснили такі вітчизняні економісти, 

як Аліман М. В. [2], Андрійчук В. Г. [3], Апо-

пій В. В. [3], Бабенко С. Г. [5], Гальчинський А. С. 

[15], Геєць В. М. [6], Гелей С. Д. [7], Гончарук Я. А. 

[1], Долішній М. І. [9], Зіновчук В. В. [11], Саб- 

лук П. Т. [14], Юрко І. В. [16]. Проте ще недостат-

ньою мірою висвітлені інституційні механізми під-

тримки діяльності споживчої кооперації в умовах 

поглиблення міжнародної інтеграції, економічні 

механізми та досвід державного регулювання діяль-

ності кооперативів у країнах із різним рівнем еко-

номічного розвитку. Потребують системного ана-

лізу проблеми створення сприятливих передумов та 

механізмів підвищення ефективності взаємодії коопе-

ративного сектора з іншими галузями і секторами 

економіки України.  

 

Постановка завдання. Метою даної статті є 

проведення системного аналізу передумов необхід-

ності та механізмів державного регулювання діяль-

ності споживчої кооперації в умовах поглиблення 

міжнародних інтеграційних процесів.  

 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Необхідність державного регулювання діяльності 

споживчої кооперації обумовлюється тією роллю, 

яку вона відграє в економіці України. На сьогодні 

споживча кооперація є чи не єдиним ринковим 

інститутом, який виконує не лише економічні, але й 

важливі соціальні завдання, зокрема у сільській 

місцевості. По своїй суті споживча кооперація неза-

лежна у своїй діяльності від органів державної вла-

ди, політичних партій та громадських організацій 

[10]. Разом з тим, у статті 17 Закону України “Про 

споживчу кооперацію” визначені головні напрями 

регулювання та взаємодії держави і споживчої 

кооперації, насамперед [10]: 

- сприяння державних органів розвиткові й зміц-

ненню економічної самостійності споживчих това-

риств та їх спілок, підвищенню ефективності їх 

діяльності, недопущення будь-яких обмежень гос-

подарської активності та ініціативи споживчої коопе-

рації, вільної й рівноправної участі її на ринках 

товарів, робіт і послуг;  

- взаємодія організацій та підприємств спожив-

чої кооперації з органами виконавчої влади у пи-

таннях організації торговельного обслуговування 

населення, закупівель і переробки сільськогоспо-

дарської продукції та сировини, виробництва това-

рів народного споживання, надання населенню різ-

них послуг тощо; 

- сприяння з боку держави розвитку мережі 

кооперативної освіти, що здійснюється за рахунок 

коштів споживчої кооперації; 

- використання підприємствами та організація-

ми споживчої кооперації пільг, що передбачені для 

господарств АПК України.  

Важливість впливу держави на розвиток коопе-

рації постійно відзначається і у загальнодержавних 

програмних документах. Так, у Державній цільовій 

програмі розвитку українського села [8] зазнача-

ється, що важливим завданням формування аграр-

ного ринку є державна підтримка формування коопе-

ративних каналів збуту сільськогосподарської про-

дукції, передусім для дрібних сільськогосподарсь-

ких товаровиробників як основи створення сприят-

ливого конкурентного середовища в сфері відносин 

розподілу, альтернативи посередницьких комерцій-

них каналів. У Стратегії економічного та соціаль-

ного розвитку України “Шляхом європейської ін-

теграції” [15, с. 184] наголошується, що невідклад-

ним стратегічним орієнтиром розвитку аграрного 

сектора є інституційне забезпечення реформ шля-

хом стимулювання розвитку приватно-кооператив-

них підприємств у сфері агросервісу, переробки і 

збуту продукції. Проте зауважимо, що вказані стра-

тегічні пріоритети розвитку кооперації здебільшого 

носять декларативний характер, потребують уточ-

нення та розробки конкретних механізмів їх реалі-

зації.  

Сприятливою передумовою для підвищення 

ефективності взаємодії держави і споживчої коопе-

рації стало приєднання України до СОТ у 2008 р. 

Проте сучасні реалії засвідчили, що споживча 

кооперація України стикнулася з проблемою за-

гострення конкуренції зі сторони іноземних підпри-

ємств, які намагаються витіснити кооперацію з 

окремих ринкових ніш. Вимоги СОТ не допускають 

прямого втручання держави у процеси конкуренції 

з іноземними фірмами. Тому найбільш оптималь-

ним шляхом усунення цієї загрози є підвищення 
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конкурентоспроможності підприємств та організа-

цій споживчої кооперації шляхом запровадження 

нових кооперативних форм інтегрування як між 

підприємствами споживчої кооперації всередині 

системи, так і між підприємствами споживчої коопе-

рації й підприємствами інших форм власності. При 

цьому основними формами інтеграції підприємств 

споживчої кооперації у сільському господарстві по-

винні стати такі форми господарських утворень, як 

виробничі, постачальницькі, сервісні, маркетингові, 

кредитні кооперативи, а також спільні підприємс-

тва. Пріоритетними сферами діяльності таких об’єд-

нань мають стати спільна експлуатація сільськогос-

подарської техніки і використання паливно-мастиль-

ної сировини, надання різноманітних послуг, діяль-

ність на локальних ринках продукції АПК, кредит-

на сфера тощо. 

У розвинутих країнах Заходу, які є членами 

СОТ, вже протягом багатьох років широко практи-

кується державна підтримка та захист таких коопе-

ративних утворень, діяльність яких є суттєвим чин-

ником ефективної діяльності всього АПК та забез-

печення продовольчої безпеки держави. Для стиму-

лювання розвитку інтеграції підприємств спожив-

чої кооперації слід реалізувати ряд заходів на за-

гальнодержавному рівні, а саме: винести на розгляд 

Верховної Ради і Кабінету Міністрів України пи-

тання щодо внесення змін у чинні законодавчі акти 

про кооперацію, а також розробки пільгової систе-

ми оподаткування новоутворених кооперативів, що 

функціонують у сільській місцевості. 

Таким чином, саме споживча кооперація Украї-

ни повинна стати центром новоутворених регіо-

нальних інноваційних кластерів АПК, які би сприя-

ли поглибленню інтеграції передусім дрібних сільсь-

когосподарських товаровиробників та фермерських 

господарств. При цьому головними напрямами ін-

новаційної діяльності визначимо застосування су-

часних технологій ефективного використання зе-

мель, підвищення урожайності основних сільсько-

господарських культур традиційної номенклатури 

споживчої кооперації, розвиток селекційної діяль-

ності й сучасних методів захисту рослин, підви-

щення продуктивності тваринництва. 

Інтересів споживчої кооперації торкаються ви-

моги СОТ щодо державної підтримки аграрного 

сектора, згідно з якими Україні необхідно відмови-

тися від заходів “жовтої скриньки” (дотації на тва-

ринництво, рослинництво, насінництво, різноманіт-

ні компенсації, цінова підтримка, пільгове кредиту-

вання тощо) і збільшувати обсяги фінансування 

“зеленої скриньки” (наукові дослідження, підви-

щення кваліфікації кадрів, розвиток інфраструкту-

ри, охорона навколишнього середовища, програми 

регіонального розвитку тощо) [12]. Поступове збіль-

шення державних видатків на фінансування “зеле-

ної скриньки” матиме наслідком покращання рівня 

життя у сільській місцевості, що неминуче пози-

тивно торкнеться інтересів пайовиків, які прожи-

вають у сільських населених пунктах. 

Для споживчої кооперації України і вітчизня-

ного споживчого ринку важливо визначити напря-

ми державної підтримки, які не суперечать принци-

пам СОТ. Зокрема, такими напрямами є державне фі-

нансування наступних програм “зеленої скриньки”: 

- інформаційне забезпечення всіх суб’єктів 

ринку кон’юнктурною інформацією, розвиток сис-

теми сільськогосподарської кооперативної дорадчої 

служби, розширення рекламних та інших маркетин-

гових послуг на ринку агропродовольчої продукції; 

- реформування системи аграрної та коопера-

тивної науки у напрямі підвищення ефективності 

наукових досліджень і посилення їх зв’язку з прак-

тикою виробництва; 

- реалізація програм соціального розвитку села 

з метою розвитку невиробничої інфраструктури; 

- впровадження програм створення нових ро-

бочих місць, працевлаштування, перекваліфікації 

та підвищення кваліфікації пайовиків, підвищення 

рівня загальної й профільної освіти у сільських на-

селених пунктах;  

- охорона навколишнього середовища, забез-

печення екологічної безпеки землекористування, 

підвищення рівня екологізації виробництва продук-

ції споживчої кооперації; 

- виплати за регіональними програмами надан-

ня допомоги, особливо у депресивних та праценад-

лишкових районах.  

Наголосимо: при розробці стратегії розвитку, 

підтримки та стимулювання діяльності кооператив-

ного сектора економіки в умовах членства в СОТ і 

зближення з ЄС органи державної влади не повинні 

забувати, що споживча кооперація є чи не єдиним 

інститутом, який, поряд із економічною діяльністю, 

виконує важливі соціальні завдання, а це супровод-

жується певними додатковими операційними ви-

датками. Споживча кооперація, яка працює у чітко 

визначеному офіційному правовому полі, змушена 

конкурувати з приватним сектором, різноманітни-

ми представниками “човникового” бізнесу, витрати 

яких є значно нижчими.  

Таким чином, діяльність, яка проводиться спо-

живчою кооперацією на внутрішньому ринку в 

сільських та гірських районах, підприємствами ін-

ших форм власності не здійснюється внаслідок її 

неприбутковості. Для прикладу, поставки товарів 

народного споживання у віддалені гірські райони 

тягнуть за собою значно вищі витрати, ніж при ана-

логічних операціях у міських населених пунктах. 

Очевидно, що підприємства приватної форми влас-

ності, які базуються на короткотермінових цілях, не 

будуть займатися такою діяльністю. Відповідно, ак-

тивніша державна політика боротьби з “тіньовим” 

бізнесом, як це вимагає членство у СОТ, повинна 

створити більш сприятливі умови для кооператив-

них організацій. Враховуючи досвід країн із розви-

неною економікою, державна підтримка діяльності 

споживчої кооперації набуває все більшого значен-

ня. Саме тому доцільним є створення системи част-

кових компенсацій трансакційних витрат з боку 

держави, а також створення системи державних га-

рантій та державних замовлень на продукцію спо-

живчої кооперації. 

В умовах загострення конкуренції на вітчизня-

ному ринку товарів та послуг важливим завданням 

державного регулювання повинно стати посилення 
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конкурентоспроможності споживчої кооперації як 

важливого чинника її розвитку. Вказане вимагає 

використання диференційованої державної політи-

ки щодо облспоживспілок із різними рівнями кон-

курентоспроможності. Проведені нами розрахунки 

з використанням методів експертних оцінок та клас-

терного аналізу дозволили здійснити групування 

облспоживспілок за рівнем їх конкурентоспромож-

ності. У перший кластер увійшли Вінницька, Рів-

ненська та Черкаська споживспілки, оскільки вони 

вирізняються найвищими показниками конкурен-

тоспроможності. Ці облспоживспілки повною мірою 

використовують свій економічний, організаційний та 

кадровий потенціал і переваги, а тому є лідерами за 

обсягами господарських операцій (табл. 1). 

До другого кластера, який включає спожив-

спілки з високим рівнем конкурентних переваг, від-

носимо Волинську, Кіровоградську, Тернопільську, 

Львівську, Житомирську та Дніпропетровську обл-

споживспілки. Представники цієї групи мають ви-

сокий рівень конкурентоспроможності, поступа-

ються лише споживчим спілкам першого і демонст-

рували досягнення високих фінансових результатів 

діяльності на внутрішньому ринку.  

У третій кластер увійшли Чернігівська, Хмель-

ницька, Сумська, Одеська та Полтавська спожив-

спілки. Ця група обласних організацій характери-

зується середніми показниками конкурентоспро-

можності на внутрішньому ринку. Одеська спожив-

ча спілка вирізняється розвинутою матеріально-

технічною базою, а Сумська – активною імпортною 

політикою.  

До четвертого кластера належать споживспілки 

з порівняно низькими показниками конкуренто-

спроможності. До нього відносяться: Чернівецька, 

Миколаївська, Івано-Франківська, Херсонська та 

Закарпатська облспоживспілки. Характерними ри-

сами спілок можна вважати порівняно низький рі-

вень конкурентоспроможності та витрат на її під-

вищення. Оскільки до цього кластера увійшли пе-

реважно регіони з порівняно низьким рівнем со-

ціально-економічного розвитку, кількість новоство-

рених кооперативних підприємств є низькою, знач-

но менше впроваджується прогресивних техноло-

гічних процесів і тому, відповідно, обсяги госпо-

дарської діяльності є менші у порівнянні з іншими 

спілками (за винятком Закарпатської ОСС, яка вда-

ло використовує свій природно-ресурсний потен-

ціал і вигідне географічне розташування). 

Отже, наявний розрив у рівнях конкуренто-

спроможності та економічного потенціалу в регіо-

нах не може не відобразитися на ефективності 

функціонування всієї системи споживчої кооперації 

України, оскільки економічна політика реалізується 

через формування цілісної системи заходів, що зо-

рієнтована на підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняних суб’єктів, регіонів та, у кінцевому ре-

зультаті, країни. Також можна стверджувати про 

недосконалість форм і методів загальнодержавних 

та регіональних програм підвищення конкуренто-

спроможності галузей та секторів економіки України. 

Таким чином, важливим напрямом посилення 

конкурентних переваг обласних організацій спожив-

чої кооперації визначимо реалізацію регіональних 

програм посилення їх конкурентоспроможності. 

Облспоживспілки володіють різним рівнем конку-

рентоспроможності і тому вимагають різних стра-

тегій посилення конкурентних позицій. Адаптація 

матриці „ріст / частка ринку” Бостонської консал-

тингової групи для розробки стратегії підвищення 

конкурентоспроможності облспоживспілок дозволи-

ла здійснити їх позиціонування за рівнем конку-

рентних переваг і конкурентним становищем на 

внутрішньому ринку (рис. 1). Облспоживспілки, що 

позиціонуються в цих групах, мають фундаменталь-

но-відмінні позиції стосовно грошових потоків, які 

необхідно спрямовувати на посилення конкурентних 

позицій та стратегії управління цими процесами.  

Головними напрямами стратегії підвищення кон-

курентоспроможності для першого кластера визна-

чимо підтримку досягнутого рівня зростання конку-

рентних позицій, стимулювання облспоживспілок 

до реінвестування доходів у розвиток підприємств, 

розширення обсягів та асортименту товарів і пос-

луг. Переважна більшість облспоживспілок другого 

кластера не повністю використовують наявні кон-

курентні переваги. Тому стратегічними завданнями 

регіональної політики щодо цих облспоживспілок 

визначимо збереження і посилення факторів конку-

рентоспроможності, стимулювання інвестицій у ви-

сокотехнологічне виробництво, націленість на лідерс-

тво у господарській діяльності в системі Укооп-

спілки. 

 

Таблиця 1 

Характеристика кластерів споживчих товариств 

України, згрупованих за основними показниками 

конкурентоспроможності у 2014 р.* 

 

№ клас-

тера 

Споживспілки, 

що належать до 

кластера 

Характеристика 

кластера 

І 

Вінницька 

Рівненська 

Черкаська 

Найвищий рівень кон-

курентоспроможності 

ІІ 

Волинська 

Кіровоградська 

Тернопільська 

Львівська 

Житомирська 

Дніпропетровська 

Високий рівень конку-

рентоспроможності 

ІІІ 

Чернігівська 

Хмельницька 

Сумська 

Луганська 

Одеська 

Полтавська 

Середній рівень конку-

рентоспроможності 

IV 

Чернівецька 

Миколаївська 

Івано-

Франківська 

Херсонська 

Закарпатська 

Низький рівень конку-

рентоспроможності 

 

* Без урахування кооперативних організацій на тим-

часово окупованих територіях. 

Побудовано авторами за: [13]. 
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Для третього кластера характерними є високі 

потенційні можливості до швидкого зростання кон-

курентоспроможності й значні потреби у фінан-

сових ресурсах. Стратегічними завданнями поси-

лення конкурентних позицій для цих облспожив-

спілок є збільшення обсягів капіталовкладень та 

прибутків за рахунок інтенсивного агресивного 

маркетингу на ринку товарів та капіталів, підви-

щення привабливості кооперативних підприємств 

та організацій за рахунок полегшення доступу ін-

весторів до об’єктів інвестування. Четвертий клас-

тер, враховуючи характеристику основних факторів 

його конкурентоспроможності, можна охарактери-

зувати як спілки з порівняно низьким рівнем фі-

нансових результатів і конкурентоспроможності 

підприємств. Для цих облспоживспілок доцільним 

є впровадження заходів державної політики, спря-

мованих на недопущення подальшого згортання 

ділової активності кооперативних організацій на 

внутрішньому ринку шляхом впливу на ті фактори, 

які мають вирішальне значення для посилення їх 

конкурентних позицій. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Сьогодні головними зав-

даннями діяльності споживчої кооперації на внут-

рішньому ринку є нейтралізація негативних ефектів 

та успішне використання всіх потенційних переваг 

від членства в СОТ та поглиблення євроінтеграції, 

посилення конкурентоспроможності кооперації в 

умовах загострення конкуренції зі сторони інозем-

них підприємств, максимальне застосування при 

цьому всіх матеріальних, організаційних та людсь-

ких ресурсів, якими так багата кооперація. Вирі-

шення даного завдання можливе лише при вико-

ристанні комплексного підходу до стратегії діяль-

ності кооперації й передбачає тісне співробітниц-

тво з органами державного управління на загально-

державному та регіональному рівнях. Перспектив-

ними напрямами досліджень у цьому напрямі є 

обґрунтування стабілізаційних заходів державної 

підтримки, зокрема у частині забезпечення конку-

рентних переваг споживчої кооперації на внут-

рішньому ринку; використання сучасних методів 

менеджменту і міжнародного маркетингу і в цьому 

контексті впровадження стратегічного планування 

розвитку кооперації; лобіювання власних інтересів, 

спрямоване на визнання державою особливої со-

ціальної функції споживчої кооперації на сільсько-

му споживчому ринку і необхідності відповідних 

пільг; використання досвіду державної підтримки 

діяльності кооперативних союзів інших країн, зок-

рема Євросоюзу.  
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Рис. 1. Матриця сегментації облспоживспілок за рівнем їх конкурентних переваг на внутрішньому ринку 
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Анотація. Наведено диспозицію показників фінансової звітності в системі інформаційного забез-

печення механізмів макроекономічного регулювання економічних процесів, їх використання для організації 

державних та інституційних функцій створення нормальних умов ринкової економіки. Розкрито харак-
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жавної статистики та основними інститутами регулювання фінансово-економічних процесів. Сформу-
льовано окремі аспекти адаптації обліково-звітних показників для макроекономічного управління. Дове-
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жить від відповідності сформованих у даних системах показників потребам різних груп користувачів. 
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Постановка проблеми. Адміністративні та інс-
титуційні методи, будь-якого типу організаційно-
економічні механізми управління й регулювання 
загальноекономічних процесів й використовуваний 
у них інструментарій базуються на об’ємному 
параметрі формалізованих фінансово-економічних і 
статистичних показників, неформалізованих інди-
каторах, у тому числі й щодо очікуваних змін в еко-

номіці. З усієї сукупності даних в інформаційному 
полі переважають показники фінансової звітності 
підприємств. Окрім прямого використання звітно-
сті (безпосередньо державними органами в суто 
регулятивних процесах), існує також опосередкова-
ний вплив якості цих показників на державно-
інституційні функції зі створення нормальних умов 
роботи ринкової економіки [1, с. 3]. Загалом аксіо-
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мою є те, що ефективність, дієвість і результатив-
ність регулятивно-регламентаційних макроеконо-
мічних процесів значною мірою залежить від якості 
всієї сукупності базової інформації.  

Концентрованою (синтезованою) формою вимі-
ру ефективності державних та інституційних меха-
нізмів є система національних рахунків (СНР), яка 
формує інтегральний показник вироблення валово-
го внутрішнього продукту. Об’єктивність статис-
тичної системи національних рахунків, призначеної 
не тільки встановлювати ефективність національної 
економіки, але й розкривати економічні процеси 
для аналізу і розроблення економічної політики на 
макрорівні, значною мірою залежить від якості й 
релевантності використовуваних показників фінан-
сової звітності підприємств національної економіки 
всіх галузей та сфер економічної діяльності (базова 
вхідна інформація). Наведене формулює додаткові 
“вимоги до постановки обліку і звітності як доку-
ментальної інформаційної бази СНР” [2, с. 11].  

Реалізація державного стратегічного управлін-
ня, спрямована на забезпечення ефективності сус-
пільно-економічного відтворення національного ба-
гатства, обумовлює необхідність перегляду власти-
востей бухгалтерського обліку як складної відкри-
тої системи в контексті інформаційного забезпечен-
ня потреб макроекономічного управління. Однією з 
властивостей бухгалтерського обліку є його адап-
тивність до вимог макроекономічного управління, 
яка створює передумови для гармонізації облікових 
систем на мікро- і макрорівнях [3, с. 9]. 

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій дає 

змогу зробити висновок, що дослідження і розкрит-
тя інституційної природи бухгалтерського обліку, 
рівня впливу якості й релевантності стандартизова-
них показників фінансової звітності на суміжні сфе-
ри державного регулювання є актуальним завдан-
ням економічної науки. Досліджуючи шляхи повер-
нення довіри громадськості до корпоративної звіт-
ності, зарубіжні науковці С. А. Діпіаза і Р. Дж. Екклз 
відзначають, що “всі учасники ринку і регулюваль-
ні органи мають потребу у прозорій корпоративній 
звітності” [4, с. 11]. Таке ж позиціювання обліково-
звітної системи визначається й у праці вітчизняних 
науковців П. І. Гайдуцького і В. М. Жука – “бухгал-
терський облік є унікальним інститутом, що забез-
печує порозуміння та керованість у соціально-еко-
номічних середовищах різних рівнів”. Більше того, 
ними висувається гіпотеза, що показники фінансо-
вої звітності можуть об’єктивно виступати “ваго-
мим підґрунтям для збалансування загрозливих для 
світової економіки “віртуальних бульбашок”, утво-
рених на основі маржинальних прогнозів й очіку-
вань” [5]. 

У переважній більшості суто облікових дослід-
жень релевантність показників обліково-звітної 
системи для “сфери державного регулювання тор-
кається лише попутно, в силу того, що акцент серед 
широкого кола користувачів фінансової звітності 
традиційно ставиться на інвесторів, хоча з показни-
ками звітності пов’язано багато процесів державно-
го регулювання” [1, с. 3]. Виходячи з реального ста-
ну обліково-звітної системи, рівня її взаємоузгод-

ження з іншими інституційними механізмами, окре-
мі науковці, зокрема С. Ф. Легенчук, обґрунтову-
ють, що “одним із шляхів розвитку бухгалтерського 
обліку слід визнати проведення міждисциплінарних 
і трансдисциплінарних досліджень, які дозволять 
вийти за “класичні” рамки дисципліни за рахунок 
залучення методологічного інструментарію інших 
наук, а також мультидисциплінарних методів” [6,  
с. 324]. Саме тому, як робить висновок М. М. Ши-
гун, необхідність у “якісній зміні підходів до орга-
нізації та функціонування бухгалтерського обліку 
як інформаційної системи актуалізує проблеми роз-
робки сучасного модельно-методичного інструмен-
тарію для адаптації системи бухгалтерського обліку 
до змінюваних умов інформаційного забезпечення 
та підтримання процесів комплексного вирішення 
управлінських проблем” [7, с. 2]. 

Наведене зумовлює тематичний зміст дослід-
жень багатьох науковців, якими обґрунтовується 
потреба інституційної гармонізації та інтеграції 
систем бухгалтерського обліку, зокрема з системою 
національних рахунків. Так, наприклад, М. Мело-
мед, досліджуючи проблемні аспекти інтеграції 
бухгалтерського обліку і системи національних ра-
хунків в Україні, робить висновок, що “найважливі-
шим моментом координації двох інформаційних 
систем є усунення вад у звітності господарських 
одиниць” [2, с. 12]. Досліджуючи контекст зістав-
ності й напрями гармонізації бухгалтерського облі-
ку та системи національних рахунків, В. В. Травін 
робить висновок, що “основним з ключових етапів 
побудови цілісної системи даних, необхідної для 
забезпечення збалансованого розвитку економіки 
на всіх її рівнях, є гармонізація бухгалтерського 
обліку та СНР, яка б передбачала можливість оцін-
ки елементів національного багатства через адапта-
цію елементів системи бухгалтерського обліку до 
вимог макроекономічного середовища” [3, с. 1]. 
Ураховуючи низку проблем у сучасному глобаль-
ному соціально-економічному середовищі щодо 
довіри та об’єктивності інформаційних потоків, 
спричинених ліберальними підходами до їх форму-
вання, можна дотримуватися погляду про крайню 
необхідність більш жорстких норм державного та 
інституційного регулювання фінансово-економіч-
них процесів. Введення у практичну площину цих 
норм повинно, на наш погляд, споріднюватися з ви-
користанням більш формалізованої інформаційної 
бази, яка у своїй основі спирається на оприлюднені 
й підтверджені інститутом аудиту показники фі-
нансової звітності.  

Невирішена частина загальної проблеми адап-
тації системи обліку й звітності до сучасного сус-
пільно-економічного середовища стосується його 
інституційного змісту, ролі й функцій сформованих 
і оприлюднених показників цих систем у різнопла-
нових системах інформаційного забезпечення мак-
роекономічних процесів. 

 

Постановка завдання. Основним завданням 
даного дослідження є розкриття рівня відповідності 
показників публічної фінансової звітності підпри-
ємств потребам макроекономічного управління та 
інститутам регулювання фінансово-економічних про-
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цесів, теоретичне обґрунтування розгляду системи 
бухгалтерського обліку та звітності як окремого 
інституційного утворення, формулювання окремих 
аспектів адаптації цих систем до соціально-еко-
номічних потреб. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сис-
тему взаємопов’язаних показників фінансової звіт-
ності економічних одиниць будь-якої національної 
економіки можна об’єктивно розглядати інформа-
ційною панеллю для багатьох сфер суспільно-еко-
номічної діяльності. Це пов’язано з тим, що “бух-
галтерський облік є соціально-економічним інсти-
тутом, який створює передумови та одночасно нак-
ладає обмеження на дії і можливості у підприєм-
ництві” [8, с. 127]. Обліково-звітну систему в окре-
мих дослідженнях визначають як “інститут соціаль-
но-економічного середовища, котрий забезпечує по-
розуміння та керованість у цьому середовищі” [9]. 

Безперечно, таке позиціювання цієї системи 
передусім стосується її бази даних, яка використо-
вується для формування загальної інформаційної 
трансмісії у механізмах регулювання загальноеко-
номічних процесів (в узагальненому змісті термін 
“трансмісія” означає “передавальний механізм”: в 
економічних дослідженнях витоки цього терміну 
йдуть від праць Дж. Кейнса, у яких подібний 
механізм прийнято розглядати через сукупність 
каналів або ланцюгів макроекономічних змінних, 
якими передаються впливи” [10, с. 24]; “механізм 
опосередкованого впливу певного роду імпульсів 
на макроекономічну рівновагу” [11, с. 24]).  

Звітність як складова система управління на 
макро- і макрорівнях формувалася під впливом пот-
реб відповідних соціально-економічних формацій, 
де виокремлюються основні користувачі відповід-
ної інформації, що, як правило, здійснюють управ-
ління капіталом і забезпечують ефективність еконо-
мічного розвитку окремих суб’єктів господарюван-
ня та суспільства в цілому [12, с. 94]. Функції й 
концептуальна спрямованість публічної фінансової 
звітності повинні бути адаптованими відповідно до 
запитів соціально-економічного середовища, врахо-
вуючи й те, що “норми бухгалтерського інститу-
ційного дискурсу відображають етнічні цінності 
соціуму в цілому та цінності певної суспільної гру-
пи, що утворює інститут” [13, с. 185]. При цьому 
важливим є те, що “з логічного погляду система на-
ціональних рахунків цілком адекватна бухгалтерсь-
кій техніці моделювання обігу господарських за-
собів … проводки СНР відображають усі балансові 
зміни в активах і пасивах” [2, с. 12], а “національні 
рахунки будуються за відомою схемою бухгал-
терських рахунків” [14, с. 5]. 

Крім використання показників фінансової звіт-
ності для цілей СНР, основними сферами держав-
ного регулювання, залежного від показників фінан-
сової звітності, є оподаткування (база оподаткуван-
ня, контроль і моніторинг податкових платежів), 
державна статистика, нормативна база інституцій із 
забезпечення умов для розвитку ринку, регулюван-
ня фондового ринку, антимонопольне законодавс-
тво і регулювання (контрольна функція), судова 
система (відображення на балансі власності, реор-

ганізація і ліквідація юридичних осіб, їх злиття і 
поглинання тощо). Для кожної зі сфер властиві свій 
характер використання даних фінансової звітності, 
методи агрегування і трансформації показників і 
вимоги до їх якості, об’ємності, змістовності.  

Завдання бухгалтерського обліку залежать від 
сукупності інституційних запитів, які генеруються 
на основі взаємодії ціннісних детермінант (уявлен-
ня, знання, інтереси, мотиви, потреби), що форму-
ються на теоретичному та функціональному рівнях 
економічної системи. Загалом “головна особливість 
вимог органів статистики і деяких інших сфер дер-
жавного регулювання полягає в тому, що для їх 
задоволення необхідна не перебудова правил скла-
дання бухгалтерської звітності, а надбудова до іс-
нуючих правил” [1, с. 4]. Так, наприклад, у зарубіж-
них розробках [15] наводиться принциповий пара-
метр додаткової інформації, яка міститься у публіч-
ній фінансовій (корпоративній) звітності, її вико-
ристання та інтерпретація різними групами корис-
тувачів. До таких інформаційних джерел, зокрема, 
віднесено: пенсійний облік, умовні зобов’язання і 
зобов’язання інвестиційного характеру, розкриття 
інформації про управління ризиками, деривативи та 
інші фінансові інструменти. Тут окремо виділено 
„сегментний аналіз” (сегментна звітність), обґрунту-
вання потреби в якому пов’язується з тим, що сус-
пільно значимі компанії здійснюють різні види діяль-
ності і на різних територіях, а тому для підвищення 
інформативності фінансової звітності необхідні більш 
детальні дані про роботу компанії на різних ринках 
для аналізу доходів від реалізації, прибутку та чис-
тих активів окремих підприємств корпорації в розрізі 
їх географічного розташування [15, с. 174].  

У контексті наведеного принагідно можна від-
значити, що “важливим групуванням в СНР відпо-
відно до ринкових критеріїв є групування за інсти-
туційними секторами економіки, при цьому інсти-
туційна одиниця використовує повний набір бух-
галтерських рахунків” [2, 14]. Такого типу інформа-
ція використовується не тільки для цілей макроеко-
номічного регулювання економіки, формування ре-
гіональних програм збору податків, але й на ринках 
капіталів та інвестицій для оцінки ймовірних ризи-
ків і довгострокових перспектив компанії. Тому іс-
нують такі вимоги (наприклад, SSAP 25 “Звітність 
за сегментами”) щодо додаткової інформації сус-
пільно значимої компанії, які висуваються фондо-
вими біржами, особливо стосовно зареєстрованих і 
крупних компаній. 

Показники фінансової звітності у “класичному” 
розумінні повинні інформаційно забезпечити не тіль-
ки макроекономічне регулювання та управління еко-
номічними процесами, але і національні інститути з 
регулювання ринку цінних паперів, фондових рин-
ків, діяльності операторів організації процесів у рам-
ках недержавного пенсійного забезпечення. Проте 
“сучасний стан бухгалтерського обліку пасивів (ка-
піталу, власності) характеризується: неузгодженіс-
тю у визначенні змісту бухгалтерського обліку ка-
піталу; нерегульованістю методології бухгалтерсь-
кого обліку та фінансової звітності пасивів” [16]. 
При цьому “спостерігається однобокий вплив фор-
малізації бухгалтерських правил, втілених у норма-
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тивних приписах, на всі сфери “облікового життя” 
– на практику його діяльності, на діяльність регу-
люючих і контролюючих організацій” [9, с. 16].  

У сучасних умовах важливо виробити ринково 
орієнтовану концепцію обліково-звітної системи, 
зокрема парадигми максимально узгодженої з про-
відною на теперішній час вартісно-орієнтованою 
концепцією менеджменту. З точки зору інформа-
ційного забезпечення цієї концепції базовим зав-
данням обліку є об’єктивне встановлення вартості 
(ринкової чи максимально наближеної до неї) влас-
ного капіталу суб’єкта ринкової економіки, оцінив-
ши всі його фінансово-матеріальні та інформацій-
но-інтелектуальні активи. Для цього система бух-
галтерського обліку повинна бути забезпеченою 
адекватними методиками оцінки та принципами 
формалізації показників.  

Даний аспект адаптації обліково-звітної систе-
ми важливий і для сучасних потреб макроекономіч-
ного управління: “система національного рахівниц-
тва є макроекономічним числовим відображенням 
кругообігу капіталу та доходів замкнутого госпо-
дарського періоду, який побудований з використан-
ням принципів агрегування та подвійного запису” 
[14, с. 3]. У деяких дослідженнях вважається, що 
мінімізація існуючих проблем повинна проходити 
“через впровадження єдиного підходу до класифі-
кації активів на мікро- та макрорівнях, повинна від-
буватися на основі тих положень стандартів фінан-
сової звітності, в яких передбачена характеристика 
активів з позиції їх належності до ресурсів” [3, с. 10]. 

Вітчизняні економісти дотримуються погляду, 
що саме “відсутність даних обліку і статистики про 
стан національних сукупних активів (основний і 
фінансовий капітали, інтелектуальні, трудові та 
інші ресурси) мінус зовнішній борг, який відобра-
жається у пасивах національної балансової системи 
(системи фінансової звітності), не дозволяють еко-
номічній громадськості та органам державного уп-
равління повною мірою ідентифікувати кризові 
явища” [17, с. 19, 27]. 

Для використання формалізованих показників 
фінансової звітності базовою основою інформації 
ринковими інститутами передусім необхідна їх 
об’єктивізація, тобто така обґрунтована система ре-
левантних за змістом і якісним наповненням показ-
ників, яка би задовольняла запити користувачів. 
Таке позиціювання фінансової звітності може бути 
забезпечене кардинальною зміною (капітальна ре-
конструкція) методологічної основи обліку, форму-
люванням і розробкою адаптивних до економічних 
умов наукових концепцій щодо цієї системи, їх 
урахування в процесах міжнародної стандартизації. 
Узагальнено слід вказати, що така інформаційна 
система повинна мати достатній рівень формаліза-
ції й системності, бути узгодженою з дієвим у 
сучасній практиці ринковим інструментарієм. 

Формулювання нового формату інституційного 
середовища, надання скоригованого змісту фор-
мальних і неформальних інститутів вимагають 
суттєвої адаптації до цих змін системи обліку та фі-
нансової звітності як важливої складової інформа-
ційно-аналітичного інструментарію управління і ре-
гулювання фінансово-економічних процесів. Най-

важливіші інститути, які формують інституційний 
простір, висувають низку вимог до зміни концеп-
туально-методологічних засад обліково-звітної сис-
теми, основними з яких є наближення балансової 
вартості суб’єкта ринкової економіки до його рин-
кової оцінки, забезпечення можливостей оцінюван-
ня ефективності його функціонування за критерієм 
створеної вартості. 

 

Висновки та перспективи подальших дослід-
жень у даному напрямі. Успішне функціонування 
системи обліку та фінансової звітності як соціаль-
ного інституту залежить від відповідності сформо-
ваних у даних системах показників потребам різних 
груп користувачів. При цьому важливо позицію-
вати системи обліку і публічної звітності повноцін-
ним соціально-економічним інститутом, а не інфор-
маційною системою м’якої інфраструктури. Базові 
засади такого інституційного творення повинні бу-
ти контекстно узгодженими з методологією сис-
теми національних рахунків, принципами побудови 
сучасного ринкового механізму. Безперечно, най-
більш проблемним аспектом становлення системи 
обліку є вирішення питань щодо відображення у 
цій системі та можливості репрезентації у фінан-
совій звітності інформаційно-інтелектуальної скла-
дової сучасного підприємства, людського потен-
ціалу, вираженого виміром ефективності системи 
корпоративного управління. 
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Анотація. В статті уточнено визначення поняття “розвиток економічних систем”, виділено певні його 

риси, характеристики та властивості. Враховуючи мету дослідження, встановлено, що між прогресом і 

регресом економічних систем існує складний багатосторонній зв’язок, а прогрес не є єдиною направленістю 
змін. Направленість позначено через поняття “мета”, яка поєднує елементи об’єктивного та суб’єктивного, 

стихійного та регульованого. Окреслено шляхи наближення дійсного стану кількісних та якісних параметрів 
економічної системи до бажаних і встановлено, що найважливішою передумовою можливості переходу 

системи з одного стану в інший у відповідності до вибраної траєкторії розвитку виступає планомірність, що 

розуміється як реалізація найкращого варіанта переходу від цілевизначення до цілереалізації. 
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DIALECTICS OF SUBJECTIVE AND OBJECTIVE IN PLANNING OF 

ECONOMIC SYSTEMS PROGRESSIVE DEVELOPMENT 
 

Abstract. The article clarifies the definition “economic systems development”, highlights some of its features, 

characteristics and properties. Considering the aim of the research, it was established that there is a complex 

relationship between progress and regression of economic systems but progress is not the only direction of 
changes. Direction is determined through  the concept of “purpose” which combines elements of objective and 

subjective, spontaneous and regulated. The article focuses on finding ways of approximation the actual state of 
quantitative and qualitative parameters of economic system to desired one; the most important precondition for 

the possible system transition from one state to another according to the chosen development trajectory is 

sustainability, which is understood as implementation the best variant of transition from the purpose determining 
to purpose implementation. 
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Постановка проблеми. В умовах нестабільно-

го зовнішнього середовища і курсу на реформу-

вання економіки України актуальним залишається 

питання про сучасний стан, напрямки, джерела та 

мету подальшого суспільно-економічного розвитку, 

адже, лише правильно вибравши стратегічний нап-

рямок розвитку і механізм його планомірної реалі-

зації, можна побудувати економічно ефективне та 

соціально стійке суспільство. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-

леми розвитку економічних систем складають пред-

мет інтересів чисельних вітчизняних і зарубіжних 

науковців. Значний внесок у дослідження цієї проб-

леми зробили такі вчені, як Башнянін Г.І ., Благо-

дєтєлєва-Вовк С. Л., Єрохін С. А., Клаус Г., Лук’я-

ненко Д. Г., Папава В., Пахомов Ю. М., Петрушен-

ко В. А., Томас В., Далаймі М., Дарешвар А., Філі-

пенко А. С., Черняк Ю. І. та ін. Попри вагомий вне-

сок науковців у вирішення проблеми, планування 

розвитку економічних систем залишається актуаль-

ним напрямком наукового пошуку та вимагає по-

дальших досліджень. 

 

Постановка завдання. Метою даної статті є 

дослідити та уточнити теоретико-методологічні під-

ходи до визначення поняття “розвиток економічних 

систем”, встановити роль планування в діалектиці 

об’єктивного та суб’єктивного у процесі розвитку і 

визначити механізм його прикладного застосуван-

ня, оскільки наукова доктрина суспільного роз-

витку складає підґрунтя для практичних дій урядів, 

що проводять планомірну, цілеспрямовану політи-

ку щодо соціально-економічного розвитку та еко-

номічного зростання. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Іма-

нентною рисою економічної системи є її розвиток. 

Наукове поняття “розвиток економічних систем” 

тісно пов’язане із змістовно близькими до нього 

категоріями, такими, як економічне зростання, 

суспільний прогрес, зміни, рух, еволюція, і т.п. [1]. 

Так, на органічну єдність понять “рух” і “розвиток” 

вказує С. А. Єрохін: “Перше як засіб існування 

матерії, її невід’ємний атрибут являє собою зміну 

взагалі. Розвиток же – це особливий тип руху, що 

характеризує прогресивний характер взаємодії ре-

чей” [2, с. 35]. Отже, серцевину розвитку станов-

лять об’єктивні перманентні зміни, тобто рух від 

одного якісного стану до іншого. 

Український дослідник, визнаний авторитет у 

галузі розвитку економічних систем А.С. Філіпенко 

справедливо зазначає, що поняття “розвиток еконо-

мічних систем” можна розкрити, не лише висвітлю-

ючи різні аспекти власне даного процесу, але і по-

рівнюючи економічний розвиток із близькими кате-

горіями, такими, як: прогрес, еволюція, модерніза-

ція, зростання [9, с. 70-72]. Автор зазначає, що най-

поширенішою помилкою є ототожнення економіч-

ного розвитку та економічного зростання, і, опи-

раючись на тези Й. Шумпетера, доходить до вис-

новку, що “економічний розвиток є не просто роз-

ширенням виробництва, а його ускладненням, ди-

ференціацією... Він означає не що інше, як система-

тичне й довготривале та масове поліпшення мате-

ріальних і духовних умов життя людей на основі 

зростання продуктивності праці й капіталу” [9 , с. 82]. 

Аналіз існуючих підходів у сучасній економіч-

ній літературі щодо дослідження розвитку еконо-

мічних систем дозволяє виділити такі його риси, 

характеристики та властивості. 

Розвиток – необоротна, направлена, закономір-

на зміна матеріальних і ідеальних об’єктів [10,  

с. 562-563]. Використання наведених характеристик 

дозволяє конкретизувати визначення змісту понят-

тя “розвиток економічної системи”.  

По-перше, необоротність змін визнається як 

традиційним, так і посттрадиційним підходом. Вод-

ночас ця теза може бути піддана сумніву, оскільки 

невід’ємною рисою змін в економічній системі є 

чергування прогресивних та регресивних їх нап-

рямків, особливо на відносно коротких часових ін-

тервалах. Функціонування економічної системи – 

складний процес, на який впливають у кожен мо-

мент часу чисельні чинники. Вони можуть як міс-

титися всередині самої системи (структурні її еле-

менти), так і знаходитись поза її межами (взаємодія 

економічної системи з іншими системами). Сукуп-

на дія чинників супроводжується як прогресом всієї 

системи в цілому, її окремих елементів, структури, 

так і їх регресом. Прогрес – рух вперед – тип, 

напрямок розвитку, що характеризується перехо-

дом від нижчого до вищого, від менш досконалого 

до більш досконалого. Його економічний зміст 

складають процеси вдосконалення як самої систе-

ми, так і її елементів, що супроводжується зростан-

ням ефективності її функціонування. Регрес – тип 

розвитку, для якого характерним є перехід від ви-

щого до нижчого, його зміст складають процеси 

деградації, зниження рівня організації, втрати здат-

ності до виконання тих чи інших необхідних функ-

цій.  

Між прогресом і регресом існує складний бага-

тосторонній зв’язок; з одного боку, окремі регре-

сивні зміни можуть відбуватися в межах загального 

прогресивного розвитку системи; з іншого, – при 

наростанні регресивних змін системи в цілому її 

окремі складові можуть зберігати прогресивні нап-

рямки розвитку [10, с. 575]. Ці теоретичні істини 

осмислювалися вченими протягом тривалого часу, і 

лише наприкінці 80-х років ХХ ст. було поставлено 

питання про закономірно поступальний характер 

економічного розвитку. Нині дослідження діалек-

тики прогресивного та регресивного в економічно-

му розвитку актуалізується. Зокрема, А.С. Філіпен-

ко зазначає, що “телеологічна гегельянська концеп-

ція, підхоплена марксизмом, експлуатувала войов-

ничу ідею поступального розвитку та прогресу. 

Однак, лінійність економічного розвитку й неу-

хильного прогресу – глибока утопія, процес ірра-

ціональний у тривалій історичній протяжності” [9, 

с. 42]. Історичний досвід більшості країн свідчить 

як про переважання хвилеподібного циклічного роз-

витку, так і про можливість тривалого “тупцювання 

на місці” (Аргентина, Бразилія, Мексика тощо). 

Тривала соціально-економічна криза в постсоціа-

лістичних країнах повернула їх розвиток у зворот-

ному напрямку; і до нинішнього часу багато з них, 

у т.ч. Україна, не досягли докризового рівня ВВП. 

По-друге, закономірності й випадковості роз-

витку. Згідно із загальнофілософським визначен-

ням відсутність закономірності характеризує випад-

кові процеси. Традиційний підхід визнає, що зага-

лом випадковість, яка виражає неістотні, нестійкі, 

одиничні зв’язки і відносини, іманентна для еконо-

мічного процесу. На економічні зміни у будь-якій 

країні впливають такі чинники, як історичні тради-

ції, менталітет народу, прихід до влади тих чи ін-

ших сил, окремих особистостей, природні катакліз-

ми та ін., що виступають як випадковості, тому 

знання останніх важливо для системного розуміння 

розвитку. Проте в більшості країн на тривалих про-

міжках часу закономірними є такі соціально-еко-

номічні зміни, як перехід від нижчого ступеня роз-

витку до вищого, вичерпання екстенсивних джерел 

розвитку та їх заміна інтенсивними, різні темпи 

розвитку окремих галузей, зростання ролі людсь-

кого фактора, соціалізація економіки, поширення 

міжнародних зв’язків та ін. Разом із тим, закономір-

ність та випадковість взаємопроникають та взаємо-

зумовлюють одна одну. Як справедливо зазначають 

автори монографії “Эволюционная теория экономи-

ческих изменений”, економічні системи в кожен 

даний момент часу “мають певні потенційні мож-

ливості та правила прийняття рішень. Ці можливо-

сті та правила змінюються з плином часу як внаслі-

док цілеспрямованих зусиль, направлених на вирі-

шення завдань, що стоять, так і внаслідок випад-

кових явищ” [5, с. 20]. У процесі економічного 

розвитку зростає роль закономірності та відповідно 

зменшується, хоча не зникає остаточно, значення 

випадковості (традиційний системний підхід). На-
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впаки – синергетичний підхід до розвитку розвін-

чує ідеї про незначний вплив випадковостей в істо-

ричному розвитку. 

По-третє, направленість змін, яка характери-

зується єдиною, внутрішньо взаємозв’язаною лі-

нією. Направленість розвитку згідно з сучасними 

філософськими підходами об’єктивна, матеріальна. 

В економічній системі та науці вона позначається 

через поняття “мета”. Мета розвитку – усвідомлена 

та свідомо виражена направленість розвитку. За 

своєю природою це функціональне явище, яке по-

лягає в направленості процесу розвитку на досяг-

нення певного результату, необхідного для функ-

ціонування самої системи. Сутність та зміст мети 

поєднує елементи об’єктивного та суб’єктивного: 

внаслідок зумовленості матеріальними чинниками 

вона об’єктивна, а внаслідок необхідності усвідом-

лення в той же час суб’єктивна. Це означає, що 

зміст мети залежить, зокрема, від рівня розвитку 

пізнання. Тому тією чи іншою мірою можлива не-

тотожність між сутністю направленості та її ідеаль-

ним втіленням – метою. 

Направленість змін в економічній системі орієн-

тує розвиток суспільного виробництва; розвиток 

виробництва за своєю природною сутністю слу-

жить задоволенню потреб людей. Є підстави вважа-

ти, що направленість розвитку є як внутрішнім 

чинником зміни самої поведінки системи, так і 

чинником, що зумовлює її фактичний стан. Більше 

того, оскільки направленість розвитку економічної 

системи прямо визначається інтересами певних 

суб’єктів, що виражають інтереси або окремих груп 

суб’єктів, або суспільства в цілому, в самій направ-

леності міститься передбачувана поведінка системи 

у вигляді потреб, заради яких буде функціонувати 

економічна система і які будуть задоволені в зак-

лючній фазі її функціонування. Якщо для традицій-

ного підходу характерна єдина однонаправлена лі-

нія розвитку, то для синергетичного – багатова-

ріантність та альтернативність напрямків розвитку. 

Визначним фактором вибору напрямку змін є точка 

біфуркації. 

Оскільки визначений розвиток об’єкта взагалі 

поєднує всі перераховані риси, то їх поєднання 

притаманне і для розвитку економічної системи. 

Використання цього загальнофілософського підхо-

ду, а також попереднього визначення економічної 

системи дозволяє конкретизувати сутність та зміст 

поняття “економічний розвиток”.  

Основою розвитку як у традиційному, систем-

ному підході, так і в сучасному синергетичному є 

кількісні та якісні зміни в структурі та змісті еко-

номічної системи. Ці зміни призводять спочатку до 

незначних, а потім і корінних зсувів у сутності еко-

номічної системи. Проте у всіх випадках зазначені 

зміни не є безмежними кількісно та якісно. Допус-

тимими є тільки такі зміни, які не позбавляють 

систему її якісної визначеності, її природи, збері-

гають її цілісність; зміни станів не повинні порушу-

вати стабільність системи. Тобто для змін та зсувів 

притаманна так звана інваріантність (те постійне, 

що залишається в системі при її змінах) – одна з 

найважливіших характеристик економічної систе-

ми, досить давно виділена та досліджувана науков-

цями [8, с. 70], інакше економічна система просто 

перестала б існувати. Стан, при якому зміни, що 

відбуваються, мають межу, не підривають стабіль-

ного стану системи, отримав назву динамічної стій-

кості.  

Загальновідомою рисою стійкості є відносність: 

з філософської точки зору стійкість систем – це 

така єдність кількісних і якісних характеристик 

систем, яка за кількісних змін не дозволяє їй пере-

ходити межі якісної визначеності. Заслуговує на 

увагу визначення стійкості в кібернетиці, під якою 

розуміють “...стійкість не абсолютну, яка в дійсно-

сті не існує, а відносну – кінцеву в часі, локальну; 

стійкість відносно певного параметру, групи 

параметрів системи” [8, с. 105]. Параметри системи 

в природних системах задані об’єктивно, а в сучас-

них економічних – можуть бути задані свідомо, 

суб’єктивно. 

Наближення дійсного стану кількісних та якіс-

них параметрів економічної системи до бажаних 

завжди передбачає виникнення та вирішення супе-

речності між стійкістю та змінністю, між об’єктив-

ним та суб’єктивним, між стихійним та регульо-

ваним. 

Збереження якісної визначеності, стійкості еко-

номічної системи за таких постійних змін означає, 

що вона повинна мати механізм регулювання, усу-

нення неминучих неузгоджень та суперечностей. 

Оскільки економічна система є єдністю об’єктивно-

го та суб’єктивного, то загальний механізм регулю-

вання також містить як елементи саморегулювання 

(об’єктивного), так і свідомого втручання (суб’єк-

тивного) в протікання економічних процесів. 

Іншими словами, з одного боку, мова йде про 

те, що економічна система – саморегулююча, 

самоорганізована система; незважаючи на постійні 

зміни, в процесі розвитку вона зберігає основні 

системоутворюючі характеристики та елементи. На 

це вказував, зокрема, ще Д. Черников, виділяючи 

три типи саморегулювання, притаманні складним 

економічним системам: самозбереження, самороз-

виток та самовідтворення [11, с. 79]. Взаємодіючи, 

ці типи регулювання забезпечують спонтанне упо-

рядкування стійких відносин і зв’язків системи, 

упорядкування нестійких відносин і зв’язків систе-

ми, які проявляються в різних умовах існування 

системи.  

З іншого боку, хоча саморегулювання – виз-

начальний і об’єктивний спосіб організації будь-

яких матеріальних живих і неживих систем, у роз-

витку економічної системи він є не єдиним. На 

певному історичному етапі вирішальну роль почи-

нає відігравати осмислена організація, управління 

розвитком. Саморегулювання за певних умов у 

принципі здатне наближати систему до бажаних 

параметрів. Проте коли ці умови змінюються або 

потрібне прискорене наближення до бажаних пара-

метрів, необхідне додаткове втручання, тобто за-

діяння суб’єктивного фактора розвитку. 

Економічний розвиток може здійснюватися без 

участі людини, це ототожнює його з розвитком 

природи і природних систем. Розвиток економічної 
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системи, як і природної, – об’єктивний процес, що 

протікає незалежно від волі та свідомості людей. 

Суб’єкти не можуть ні створювати, ні відміняти 

закони економічного розвитку. 

Водночас, визнаючи об’єктивний характер роз-

витку, не можна недооцінювати ролі суб’єктивного 

фактора. Нині не виникає питання, чи залежить 

розвиток від свідомості та волі суб’єктів; вони мо-

жуть пізнавати та використовувати закони та зако-

номірності в своїх інтересах, прискорюючи (або 

гальмуючи) хід економічного розвитку. Тобто мова 

йде про те, що розвиток систем є вічним і в цьому 

плані об’єктивним, він не залежить від волі та 

свідомості людей, але проявлятися може в одних 

умовах стихійно, а в інших – не стихійно, через сві-

дому організовану в масштабах суспільства еконо-

мічну діяльність. В обох випадках економічна сис-

тема рухається в напрямку заданих (об’єктивно чи 

суб’єктивно) параметрів, які і складають мету роз-

витку. 

Процес досягнення бажаних параметрів еконо-

мічної системи пов’язується з метою економічного 

розвитку. Оскільки економічна система – це єдність 

природного, економічного, соціального та техніч-

ного начал, тобто об’єктивного та суб’єктивного, то 

мета економічного розвитку також є єдністю об’єк-

тивного та суб’єктивного. З одного боку, об’єктив-

ність мети розвитку полягає в тому, що “природа не 

ставить ніяких цілей, навіть органічних. Природні 

системи можуть настроюватись на певну постійну 

величину або на певний взірець функціонування. І 

цю постійну величину або взірець функціонування 

можна в такому випадку назвати метою” [3, с. 323]. 

З іншого боку, суб’єктивність – у тому, що в про-

цесі економічного розвитку люди здійснюють свою 

свідому мету, постановка котрої передує будь-якій 

економічній діяльності. Тобто, хоча економічний 

розвиток не залежить від волі й свідомості людей і 

держава не може скасувати об’єктивний його ха-

рактер, проте, знаючи умови, які найбільше відпо-

відають їх вимогам, може створювати передумови 

для прогресивного розвитку законів шляхом зміни 

умов. Це досягається шляхом державного управлін-

ня. Отже, економічний розвиток є незалежний від 

свідомості, але є залежний від свідомої діяльності 

людей. 

Управління сприяє переходу системи до стану, 

найближчого до бажаного. У світлі сутності еконо-

мічної системи управління можна охарактеризу-

вати як максимально можливе доведення системи 

до заданого стану, тобто як подолання відмінностей 

між бажаним та дійсним станом системи. Власне 

управління полягає у прагненні перетворення ба-

жаного стану в дійсність. 

Якщо метою та спонукальним мотивом управ-

ління розвитком є приведення системи до бажаного 

стану, а причиною, яка породжує управління, є 

неузгодженість, неспівпадіння дійсного та бажано-

го станів, то сутністю процесу управління є подо-

лання щоразу виникаючої суперечності між стій-

кістю та змінністю. 

Осмислена організація та управління економіч-

ним розвитком є досяжними тільки за умови ви-

бору реальних, досяжних, зрозумілих цілей розвит-

ку. Однак ринковий механізм не здатен сам по собі 

задати цілі регулювання і тому потребує підкріп-

лення регулюючим впливом держави. В такому ви-

падку процес регулювання економічної системи 

здійснюється у два етапи: розробка програми та 

власне регулювання [4, с. 96]. На етапі регулюван-

ня вибрана бажана конкретна мета прийдешнього, 

майбутнього розвитку економіки починає реалізо-

вуватися в фактичному функціонуванні цієї сис-

теми. Інакше кажучи, відбувається реалізація, вті-

лення наміченої проекції. 

Такий розвиток носить уже не вірогідний, а пла-

номірний характер: із чисельності можливих варіан-

тів переходу дійсним стає найбільш доцільний. А 

значить, найважливішою передумовою можливості 

переходу системи з одного стану в інший у відпо-

відності до вибраної траєкторії розвитку виступає 

планомірність. Планомірність у даному випадку ро-

зуміється як реалізація найкращого варіанта пере-

ходу від цілевизначення до цілереалізації й можли-

ва лише в певному часовому інтервалі [7, с. 95]. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Проведене дослідження 

визначення економічного розвитку дозволяє зро-

бити такі висновки.  

1. Економічний розвиток – необоротна (або 

оборотна), однонаправлена (або різнонаправлена), 

закономірна (або випадкова) зміна у змісті, направ-

леності, організації економічної діяльності людей.  

2. В історичному контексті на тривалих про-

міжках часу будь-яка економічна система є еконо-

мікою зростання, прогресу. На короткострокових 

часових інтервалах періоди економічного прогресу 

можуть перериватись (а можуть і не перериватись) 

регресивними змінами, зміст яких складають про-

цеси деградації, зниження рівня організації, втрати 

здатності до виконання тих чи інших необхідних 

функцій. 

3. Економічна система – саморегулююча, само-

організована система. Самоорганізованість та орга-

нізованість сучасних економічних систем зростає 

внаслідок зростання ролі держави. Враховуючи 

роль держави в сучасній економіці, обґрунтовуєть-

ся поява ще одного, п’ятого (поряд із землею, пра-

цею, капіталом, підприємництвом) фактора еконо-

мічного розвитку – економічної здатності держави 

[6, с. 38], яка забезпечує планомірність розвитку – 

реалізацію найкращого варіанта переходу від ціле-

визначення до цілереалізації.  

Подальші дослідження передбачають пошук 

механізму державного управління, що оптимально 

поєднує як елементи саморегулювання (об’єктивно-

го), так і свідомого втручання (суб’єктивного) в 

протікання економічних процесів.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Анотація. У статті досліджено систему обліку витрат основної діяльності підприємств готель-

но-ресторанного бізнесу в сучасних умовах господарювання. Визначено переваги та недоліки застосу-
вання сучасних методів обліку витрат і калькулювання собівартості на досліджуваних підприємствах. 

Рекомендовано реєстри обліку витрат, що дають можливість формувати належну інформацію для 

прийняття управлінських рішень. Запропоновано напрями ефективної організації та вдосконалення 

чинної методики обліку витрат підприємств готельно-ресторанного бізнесу як інформаційної складо-

вої системи управління. Запровадження до діючої системи обліку пропозицій із її вдосконалення дасть 

можливість підвищити ефективність цілісної системи управління та, відповідно, бізнесу. 
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Abstract. The article contains the research of the basic costs accounting system of enterprises of hotel and 

restaurant business in the current economic conditions. The advantages and disadvantages of the use of 
modern methods of cost accounting and costing at the enterprises are determined. The cost accounting 

registers that enable to form appropriate information for decision-making are recommended. The directions of 
effective organization and improvement of current methods of cost accounting of hotel and restaurant business 

enterprises as a part of an informational management system are proposed. The introduction to the current 

accounting system the proposed improvements, will enable to increase the effectiveness of an integrated 
management system and therefore business. 
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Постановка проблеми. Діяльність підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу в сучасних кризових 

умовах господарювання зумовлює об’єктивну необ-

хідність постійного контролю за оптимізацією вит-

рат основної діяльності, що є важливим аспектом 

ефективності системи управління. Це вимагає пос-

тійного вдосконалення обліково-аналітичного інфор-

маційного забезпечення системи управління інфор-

мацією про понесені витрати з метою пошуку опти-

мальних і ефективних методів управління.  

Результати дослідження дають підстави стверд-

жувати, що чинна система обліку витрат і кальку-

лювання собівартості діяльності підприємств го-

тельно-ресторанного бізнесу не в змозі задоволь-

нити вимоги системи управління щодо оператив-

ного та достовірного інформаційного забезпечення 

про суми понесених витрат, що потребує комплекс-

ного вдосконалення облікового забезпечення систе-

ми управління як головної інформаційної складової 

діяльності в сучасних умовах господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання обліку витрат на підприємствах готельно-рес-

торанного бізнесу в своїх працях досліджували  

З. А. Балченко, П. С. Безруких, Г. С. Дергільова [3], 

Г. І. Зима [5], Ю. В. Карпенко [6], С. Я. Король [7], 

П. О. Куцик [8], Л. І. Коваль [8], Ю. А. Маначинсь-

ка [13], В. О. Озеран, О. М. Чабанюк [18], Л. М. Ян-

чева [20, 21] та інші. Проте слід відзначити, що на 

даний час залишаються невирішеними певні проб-

лемні аспекти системи обліку витрат основної діяль-

ності підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 

 

Постановка завдання. Запропонувати напря-

ми вдосконалення системи обліку витрат підпри-

ємств готельно-ресторанного бізнесу як інформа-

ційної складової системи управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Облік витрат основної діяльності підприємств го-
тельно-ресторанного бізнесу здійснюється відпо-
відно до норм П(С)БО 16 “Витрати” [16] і Мето-



 

 116 

дичних рекомендацій щодо впровадження націо-
нальних положень (стандартів) бухгалтерського об-
ліку у сфері громадського харчування і побутових 
послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами 
[14]. За результатами проведеного дослідження вияв-
лено існуючі недоліки та запропоновано напрями 
вдосконалення теоретико-методичних і практичних 
аспектів системи обліку досліджуваних підприємств. 

Г. І. Зима пропонує для забезпечення ефектив-
ності системи управління витратами підприємств 
готельно-ресторанного бізнесу таку послідовність: 

- обгрунтувати класифікацію витрат із ураху-
ванням особливостей господарської діяльності під-
приємств готельно-ресторанного бізнесу; 

- виокремити калькуляційні одиниці; 
- визначити метод калькулювання; 
- вибрати базу розподілу непрямих витрат; 
- розрахувати собівартість калькуляційної оди-

ниці [5, с. 53]. 
Слід відзначити, що витрати підприємств го-

тельно-ресторанного бізнесу залежать від виду пос-
луги: розміщення (проживання) у готелі та харчу-
вання у ресторані. Відповідно, витрати досліджува-
них підприємств поділяються на витрати виробниц-
тва (надання послуг із проживання та харчування), 
що відносять до собівартості реалізованих послуг, і 
витрати операційної діяльності.  

Л. М. Янчева пропонує встановити перелік 
об’єктів обліку витрат за двома групами: до першої 
групи відносять центри витрат і місця виникнення 
витрат, центри відповідальності, а до другої групи 
– об’єкти витрат, які є носіями витрат, під якими 
слід розглядати види продукції різного ступеня 
готовності та види послуг, що реалізовуються [21].  

На підприємствах готельно-ресторанного бізне-
су витрати класифікуються одночасно за статтями 
калькуляції та частково за економічними елемен-
тами. Групування витрат за калькуляційними стат-
тями відображає їх склад у залежності від напряму 
витрат і місць їх утворення [6]. Відповідно до 
П(С)БО 16 “Витрати” перелік і склад статей вироб-
ничої собівартості (перелік фіксується в калькуля-
ційній картці) самостійно встановлюються з ураху-
ванням специфіки надання основних і додаткових 
послуг підприємств готельно-ресторанного бізнесу.  

На думку О. М. Чабанюк, калькулювання – це ос-
новний метод системи обліку для підрахунку собівар-
тості послуг, який дає змогу сформувати ціну та ефек-
тивніше управляти господарською діяльністю [18]. 

Л. М. Янчева стверджує, що науково обґрунто-
ване визначення об’єктів калькулювання є обов’яз-
ковою умовою достовірності результатів, що є 
необхідним для пошуку резервів зі зниження собі-
вартості основних та додаткових послуг підпри-
ємств готельно-ресторанного бізнесу [21].  

П. О. Куцик вважає: собівартість – синтезова-
ний показник, що узагальнює інформацію про 
витрачання матеріальних, природних, трудових і 
інших ресурсів на створення кінцевого продукту 

[12, с. 246]. 

Вибір об’єктів калькулювання повинен здійс-

нюватися з огляду на облікові ознаки та бути пов’я-

заним із групуванням витрат в аналітичному облі-

ку. Крім того, з метою надання системі менеджмен-

ту необхідної інформації для прийняття управлінсь-

ких рішень вибір об’єктів калькулювання повинен 

забезпечувати належний контроль за використан-

ням ресурсів та величиною прямих затрат, наклад-

них затрат, за обґрунтованим розподілом непрямих 

витрат на об’єкти калькуляції, за порівнянням 

складових планової та фактичної собівартості.  

Для готелю об’єктом калькулювання є вид пос-

луг або вид діяльності, які потребують визначення 

пов’язаних із їх наданням (виконанням) витрат [18]. 

На думку О. М. Чабанюк, вибір об’єктів калькулю-

вання повинен здійснюватися з огляду на облікові 

ознаки та бути пов’язаним із групуванням витрат в 

аналітичному обліку [18]. 

Відповідно, калькуляційною одиницею у го-

тельному підрозділі є готельна послуга. Результати 

дослідження дають підстави стверджувати, що на 

практиці формування цін на номери різної категорії 

встановлюється без відповідного економічного об-

ґрунтування, тобто калькулювання вартості послу-

ги у більшості випадків не проводиться. Інші під-

приємства при калькулюванні вартості готельної 

послуги беруть за основу диференціацію вартості 

за категорією номера. Її основу складають відповід-

ні коефіцієнти середньої вартості однієї доби роз-

міщення. На нашу думку, така методика не врахо-

вує змін в економіці та національного стандарту 

України “Класифікація готелів” та типів зірковості 

суб’єктів дослідження.  

Залежно від різновиду послуг, які надаються у 

готелі, об’єктами калькулювання можуть бути: одна 

ліжко-доба; один номер (комплекс номерів); за ок-

ремими процесами, видами послуг і центрами від-

повідальності. 

Калькуляційна картка у ресторанному закладі 

призначається для встановлення ціни окремо на 

кожну страву (виріб). Для більш точного визначен-

ня ціни однієї страви калькуляція може складатися 

з розрахунку вартості сировини на 100 порцій [8,  

с. 145]. У картці зазначається найменування страви, 

її номер за збірником рецептур (якщо це фірмова 

страва, то інформація береться з технологічної кар-

ти), вихід у грамах, перелік видів сировини в кіль-

кості на 100 порцій. У подальшому проставляються 

продажні ціни сировини за одиницею маси або за 

штуку (враховуючи рівень націнки, що залежить 

від категорії ресторанного закладу). 

Результати дослідження показують, що на да-

ний час розрахунок собівартості продукції власного 

виробництва у ресторанних закладах підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу не здійснюють. На 

практиці у більшості випадків застосовується один 

із двох методів калькулювання відпускної ціни: 

- до вартості сировинного набору страви дода-

ється націнка; 

- націнка додається до кожного компонента 

сировини [21]. 
Незважаючи на обраний метод розрахунку, в 

калькуляції визначається вартість набору сировини. 
Підставою є продажна ціна страв і норми вкладен-
ня сировини, встановлені діючими збірниками ре-
цептур (власними технологічними картами). Згідно 
з нормативами збірників рецептур, де нормою зак-
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ладки передбачено різний вихід готової продукції, 
вартість сировини на першому етапі розраховують 
на різну калькуляційну одиницю. На другому етапі 
встановлюють вартість набору сировини в роз-
рахунку на одну порцію, враховуючи вихід певного 
виду страви. Процедура калькулювання ціни на 
продукцію, що реалізовується у ресторані, завер-
шується підбиттям підсумку вартості нормативних 
сировинних компонентів страви (якщо вартість 
сировинного набору визначається за купівельними 
цінами) з додаванням торговельної націнки та суми 
податку на додану вартість.  

За результатами проведеного дослідження для 
документального забезпечення калькулювання собі-
вартості готельних послуг нами запропоновані каль-
куляційні картки, які враховують особливості діяль-
ності підприємств готельно-ресторанного бізнесу та 
дозволяють розраховувати виробничу та повну собі-
вартість наданих готельних послуг, є підставою для 
визначення сум відхилень фактичної собівартості 
від планової як за центрами відповідальності та 
центрами витрат, так і за статтями калькуляції. Зас-
тосування таких первинних документів дозволить 
підвищити рівень інформаційного забезпечення в 
управлінні витратами досліджуваних підприємств. 

Для калькулювання послуг, що надаються під-
приємствами готельно-ресторанного бізнесу, доціль-
ною є виробнича собівартість, яка включає в себе 
прямі й непрямі витрати. 

Прямі витрати – витрати, пов’язані з розміщен-
ням і обслуговуванням клієнтів готелю, номерного 
фонду готелю та ресторану; непрямі – витрати 
допоміжних структурних підрозділів, пов’язаних із 
функціонуванням готельно-ресторанного комплек-
су в цілому [13].   

Г. І. Зима, Н. І. Самбурська під непрямими вит-
ратами розглядають загальновиробничі витрати, 
пов’язані з обслуговуванням, утриманням та забез-
печенням роботи всіх виробничих підрозділів го-
телю [5, с. 56]. 

Ю. А. Маначинська стверджує, що загальнови-
робничі витрати підприємств готельно-ресторанно-
го бізнесу – це витрати, пов’язані з формуванням 
декількох видів готельного продукту, тому їх роз-
поділяють по об’єктах обліку шляхом розподілу 
загальної суми в кінці звітного періоду [13].  

З. А. Балченко наголошує, що загальновироб-
ничі витрати підприємств пов’язані з формуванням 
декількох видів готельних продуктів, які слід 
поділяти на постійні та змінні:  

- змінні витрати – змінюються разом зі зміною 
обсягу наданих послуг та включаються до виробни-
чої собівартості готельних послуг у повному обсязі 
в момент їх виникнення;  

- постійні витрати – це витрати, абсолютна ве-
личина яких із збільшенням (зменшенням) обсягів 
наданих послуг суттєво не змінюється та які вклю-
чаються до виробничої собівартості готельних пос-
луг тільки в сумі постійних розподілених загально-
виробничих витрат.  

С. Я. Король вважає, що непрямі витрати не 
слід розподіляти на змінні та постійні, а пропонує 
здійснювати групування за видами послуг, що на-
даються підприємствами готельно-ресторанного біз-

несу [7, с. 100]. Обґрунтувати таку позицію можли-
во тим, що всі прямі виробничі витрати в кінці міся-
ця мають бути закритими, оскільки специфіка їх 
діяльності не передбачає незавершеного виробництва. 

Відповідно до чинного законодавства непрямі 
витрати готельно-ресторанних комплексів, пов’яза-
ні з основною діяльністю (розміщення клієнтів у 
готелі, надання інших послуг), жодним чином не 
відповідають нормативним визначенням загально-
виробничих витрат. У зв’язку з тим, що на суб’єк-
тах дослідження відсутні виробничі цехи, дільниці 
та інші підрозділи основного й допоміжного вироб-
ництва, застосування рахунка 91 “Загальновироб-
ничі витрати” є нелогічним. Думка вчених [7, 13, 
17, 21], що кухня ресторану є виробничим підроз-
ділом, є логічною, але така діяльність відноситься 
до сфери обігу – торгівлі.  

Погоджуємося з думкою вчених [5, 6, 18], які 
стверджують, що відсутність відокремленого облі-
ку непрямих виробничих витрат негативно впливає 
на достовірність інформації про собівартість реалі-
зації та витрат операційної діяльності. У зв’язку з 
тим, що підприємства готельно-ресторанного бізне-
су при здійсненні основної діяльності реалізовують 
через структурні підрозділи (ресторан, бар) продук-
цію власного виробництва (кухні) та покупні това-
ри, а також надають основні, додаткові та суміжні 
послуги, є необхідність у відокремленому обліку як 
прямих, так і непрямих витрат за кожним центром 
відповідальності.  

Результати дослідження підтверджують, що важ-
ливим аспектом системи управління витратами під-
приємств готельно-ресторанного бізнесу є застосу-
вання сучасних методів обліку витрат і калькулю-
вання собівартості: “Директ-кост”, “Стандарт-кост” 
та АВС (табл. 1). 

На досліджуваних підприємствах, на нашу дум-
ку, найбільш логічним методом обліку витрат і 
калькулювання є застосування методу “Директ-
кост”, оскільки він відображає вплив зміни факторів 
виробництва на зміну обсягів продажу. При цьому 
слід відзначити, що П(С)БО 16 “Витрати” передба-
чає розрахунок неповної собівартості із застосуван-
ням часткового методу “Директ-кост” [10]. У нор-
мативному документі передбачено, що загальнови-
робничі витрати не в повній сумі включаються до 
виробничої собівартості, а лише змінні на постійні 
розподілені витрати, а постійні нерозподілені вклю-
чаються до собівартості реалізації з врахуванням 
нормативної потужності суб’єкта господарювання. 
Подібну методику обліку витрат зазначено і у Між-
народних стандартах обліку. Врахування особли-
востей надання послуг підприємствами готельно-
ресторанного бізнесу (в більшості випадків номер-
ний фонд готелю не завантажений на 100 %) дає 
підстави нам стверджувати, що дана методика є 
правильною. Адже за умови фактичної потужності 
нижче нормальної непрямі виробничі витрати, роз-
поділені на одиницю наданих послуг, були б не-
обґрунтовано завищеними.  
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Результати дослідження показують, що біль-

шість підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

при здійсненні своєї діяльності застосовують у сис-

темі управління виробничими витратами сучасні 

методи обліку витрат і калькулювання собівартості, 

що чітко дає змогу вибудувати ієрархію робочого 

плану рахунків управлінського обліку для підпри-

ємств готельно-ресторанного бізнесу. 

Для формування в системі обліку достовірної 

інформації про виробничу собівартість із урахуван-

ням наданих пропозицій з удосконалення чинної 

методики обліку пропонуємо в робочому плані ра-

хунків управлінського обліку підприємств готель-

но-ресторанного бізнесу до рахунка 23 “Виробниц-

тво” відкрити аналітичні рахунки, шляхом додаван-

ня цифр до синтетичного рахунка за наявними 

структурними підрозділами, за видами послуг та 

статтями витрат. 

Для обліку прямих витрат на надання готель-

них послуг пропонуємо до рахунка 23 “Виробниц-

тво” відкрити рахунок 231 “Надання готельних пос-

луг”, до якого відкрити аналітичні рахунки за ви-

дами наявних номерів у готелі. Облік непрямих 

витрат на надання готельних послуг пропонуємо 

відображати на рахунку 2319 “Непрямі витрати на 

надання готельних послуг”. 

Для обліку витрат на виробництво власної про-

дукції у ресторані доцільно відкрити рахунок 232 

“Виробництво власної продукції у ресторані”, де 

прямі витрати на виробництво відображати на ра-

хунку 2321 “Витрати на виробництво власної про-

дукції у ресторані”, а непрямі – на рахунку 2329 “Не-

прямі витрати на виробництво власної продукції”. 

Витрати, понесені на надання інших послуг, 

пропонуємо відображати на рахунку 233 “Інші пос-

луги готельно-ресторанного закладу”. Для відобра-

ження прямих витрат на надання таких послуг про-

понуємо у робочому плані рахунків відкрити аналі-

тичні рахунки за видами послуг, що пропонуються 

підприємством: 2331 “Витрати на надання послуг 

хімчистки”, 2332 “Витрати на надання послуг перу-

карні”, 2333 “Витрати на надання послуг відділу 

прокату” і т.д. Суму непрямих витрат на надання 

інших послуг доцільно відображати на рахунку 

2339 “Непрямі витрати на надання інших послуг”.   

Формування витрат за запропонованою методи-

кою дасть змогу для системи управління визначати 

достовірну інформацію про фактичну собівартість 

наданих послуг за їх видами у розрізі структурних 

підрозділів, що базується на закумульованій інфор-

мації за рахунком 23 “Виробництво” про суми по-

несених витрат за відповідний період. 

Відповідно до запропонованої системи обліку 

виробничих витрат досліджуваних підприємств на-

ми розроблено та адаптовано до впровадження 

відомості обліку прямих виробничих витрат та ві-

домості обліку непрямих витрат у розрізі виділених 

структурних підрозділів суб’єкта господарювання 

(за субрахунками рахунка 23 “Виробництво”). За-

пропоновані регістри обліку дають змогу формува-

ти витрати за місцем виникнення (центрами витрат) 

та достовірніше визначати собівартість реалізації 

послуг. Також передбачено групування витрат за 

рахунком 23 “Виробництво” у зведеній відомості 

обліку.  

Впровадження зазначених розробок у діяльність 

підприємств готельно-ресторанного бізнесу дають 

змогу побудувати систему обліку витрат діяльності 

за центрами відповідальності, що дозволить здійс-

нювати оперативний контроль за фактично понесе-

ними витратами, за раціональністю використання 

ресурсів відповідним структурним підрозділом і 

посилить відповідальність керівників підрозділів за 

результати їх діяльності.    

Результати дослідження дають підстави стверд-

жувати, що важливою складовою витрат ресторану 

є витрати, понесені в процесі обслуговування клі-

єнтів, які складають значну питому вагу. До них 

відносять витрати на оплату праці офіціантів, бар-

менів та іншого обслуговуючого персоналу, нара-

хування єдиного соціального внеску, витрати на 

утримання й амортизацію обладнання торговельно-

го залу та бару, амортизацію необоротних і оборот-

них спеціалізованих робочих активів тощо. Облік 

таких витрат доцільно акумулювати на рахунку 93 

“Витрати на збут”.  

З метою визначення ефективності функціону-

вання центрів витрат ресторану (торговельний зал, 

бар, відкритий літній майданчик тощо) нами об-

ґрунтовано доцільність відкриття у робочому плані 

рахунків до рахунка 93 “Витрати на збут” субра-

хунки 931 “Витрати на збут товарів у торговель-

ному залі”, 932 “Витрати на збут товарів у барі”, 

933 “Витрати на збут товарів на відкритому літньо-

му майданчику”. У кінці кожного місяця витрати 

закриваються на фінансовий результат діяльності 

ресторану за відповідним центром.  

Результати дослідження показують, що у складі 

витрат підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

є витрати, які стосуються основної діяльності, про-

те їх неможливо віднести до складу витрат від-

повідного центру. Такі витрати виникають у про-

цесі комплексного обслуговування та функціону-

вання всіх наявних центрів відповідальності під-

приємства. До них відносять: витрати на оплату 

праці (швейцара, служби охорони, господарського 

відділу, водіїв-паркувальників), відрахування на со-

ціальні заходи, формений одяг працівників, оплата 

послуг торгових агентів і туристичних агенцій за 

розміщення клієнтів тощо. Значну питому вагу в 

складі таких витрат займають витрати на комуналь-

ні послуги (опалення, освітлення, водопостачання, 

водовідведення тощо). На нашу думку, їх слід кла-

сифікувати як витрати загальногосподарського приз-

начення.  

Тому важливою складовою ефективного управ-

ління такими витратами підприємств готельно-рес-

торанного бізнесу є належна організація та мето-

дика їх обліку.  

З метою визначення результатів діяльності наяв-

них центрів відповідальності підприємства витрати 

загальногосподарського призначення впродовж звіт-

ного періоду акумулюються на запропонованому 

субрахунку 919 “Загальногосподарські витрати го-

тельно-ресторанного закладу”, за статтями витрат. 

За своєю суттю витрати є непрямими, тому в кінці 
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кожного місяця вони розподіляються та спису-

ються на витрати кожного центру. Базою розподілу 

можуть бути: сума доходів, отримана відповідним 

центром доходів, заробітна плата основних пра-

цівників, прямі витрати на надання послуг тощо 

(рис. 1).  

Для аналітичного обліку нами розроблено Відо-

мість обліку загальногосподарських витрат, яка є 

адаптованою до використання в цілісній інформа-

ційній системі.  

Запропонована методика обліку загальногоспо-

дарських витрат в інтегрованій системі обліку дасть 

змогу більш повно визначати результативність 

діяльності структурних підрозділів підприємства та 

інформаційно забезпечувати цілісну систему управ-

ління.  

Ефективність управління витратами основної 

діяльності підприємств готельно-ресторанного біз-

несу неможлива без визначення повної собівартості 

продажу послуг і товарів. З цією метою нами запро-

поновано відповідну схему обліку (рис. 2).   

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Організаційні та методич-

ні аспекти обліку витрат підприємств готельно-рес-

торанного бізнесу – важливий обліковий процес, 

який має забезпечити системний підхід до форму-

вання оперативної та достовірної інформації про 

суми понесених витрат структурними підрозділами 

у розрізі наданих послуг. Запровадження до діючої 

системи обліку пропозицій із її вдосконалення, що 

полягає у формуванні аналітичної інформації про 

суми понесених витрат за центрами відповідаль-

ності, дасть можливість підвищити ефективність 

цілісної системи управління та, відповідно, бізнесу. 
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Анотація. Дана стаття спрямована на дослідження та аналіз факторів державного регулювання 

залучення інвестицій в Україні. Актуальність державного регулювання залучення інвестицій підтверд-
жена з використанням методу кореляційно-регресійного аналізу. Стаття містить вивчення різних фак-

торів та поєднання їх у три основні групи. В ній виділені наступні групи факторів: фактори, які спри-

яють залученню інвестицій, фактори, які не сприяють, та фактори, які перешкоджають залученню ін-
вестицій. У статті описані найбільш важливі, на думку автора, фактори державного регулювання залу-

чення інвестицій в Україну, а також обґрунтоване віднесення факторів до різних класифікаційних груп. 
Також у ній сформовані пропозиції щодо впливу на окремі фактори з метою збільшення їх позитивної дії 

на залучення інвестицій. 
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MODERN CHALLENGES OF THE FACTORS OF STATE REGULATION 

FOR INVESTMENTS ATTRACTION IN UKRAINE 
 

Abstract. This article aims to study and analyze factors of state regulation for investment in Ukraine. The 

topicality of state regulation of investment attraction confirms using the method of correlation and regression 
analysis. The article includes various factors and combines them into three main groups. It contains the following 

groups of factors: factors that promote investment, factors that do not promote investment and factors, that 

prevent investment. According to the author, the article describes the most important factors of state regulation of 
investment attraction in Ukraine and justified attribution factors to different classification groups. Proposals for 

the impact on individual factors to increase their positive impact on investments formed there in.  
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programs. 

 
Постановка проблеми. В умовах зростаючої 

конкуренції у світовому просторі держава стає все 

більш зацікавленою в збільшенні своїх фінансових 

можливостей як одного з визначальних інструмен-

тів власного впливу на геополітичну ситуацію в 

світі та важливого складового елементу забезпечен-

ня економічної безпеки країни. Інвестиції не є абсо-

лютно новим способом збільшення економічних 

потужностей держав, проте акцентування уваги на 

важливості активізації інвестиційної діяльності зу-

мовлено вагомістю інвестицій у системі чинників 

підтримання економічної стабільності та забезпе-

чення економічного зростання в державі. Підтверд-

женням цьому є функція залежності валового внут-

рішнього продукту в Україні як основного парамет-

ра оцінки рівня економічного розвитку держави від 

капітальних інвестицій (рис. 1). 

  



 

 125 

Розрахований на основі зазначених статистич-

них даних коефіцієнт кореляції між валовим внут-

рішнім продуктом та капітальними інвестиціями 

становить 0,93, що характеризує зв’язок як сильний 

та ще раз підтверджує важливість залучення інвес-

тицій для забезпечення економічного розвитку дер-

жави. 

Значимість інвестицій для забезпечення пози-

тивної економічної динаміки в державі та кризові 

явища, які не сприяють активізації інвестування, 

обумовлюють потребу у визначенні факторів дер-

жавного регулювання залучення інвестицій.  

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З 

питань залучення інвестицій на державному рівні 

та регулювання даного процесу підготовлено низку 

фундаментальних досліджень. Вивченню різних 

факторів регулювання залучення інвестицій прис-

вятили праці наступні науковці: М. П. Бутко [1],  

І. М. Кобушко [10], Т. В. Майорова [7], С. М. Ма-

куха [4], Д. Я. Максимів [3], І. М. Палка [5], О. М. Суп-

рун [6], С. Тесля [8], В.Я. Швець [2].  

Проте ця тема все ж залишається досить ак-

туальною та потребує подальших теоретичних та 

практичних розробок. Із урахуванням сучасного 

етапу розробки та дослідження даної проблематики 

доцільним є вивчення факторів впливу на залучен-

ня інвестицій, що підлягають регулюванню з вико-

ристанням інструментів, методів та засобів органі-

заційно-економічного механізму державного регу-

лювання залучення інвестицій.  

 

Постановка завдання. З метою активізації за-

лучення інвестицій доцільним є вдосконалення ор-

ганізаційно-економічного механізму державного ре-

гулювання залучення інвестицій як важливої скла-

дової цілісної державної політики. Досягнення пос-

тавленої мети потребує науково обґрунтованого 

визначення та врахування сукупності факторів дер-

жавного регулювання, їх групування та критичного 

аналізу.    

 

Виклад основного матеріалу. Обсяги та нап-

рями залучення інвестицій знаходяться під впливом 

значної кількості факторів, які спричиняють різну 

дію на залучення інвестицій. Міжнародна ауди-

торська компанія Ernst&Young пропонує розподіл 

факторів на три групи: жорсткі, під якими розумі-

ється інфраструктура, м’які, тобто стабільність і 

прозорість, та амбітні, до яких відносять талант та 

інновації [9, с. 7]. За характером дії на залучення ін-

вестицій фактори можна об’єднати в декілька груп 

(рис. 2): фактори, що сприяють залученню інвести-

цій, фактори, що не сприяють, та фактори, що пе-

решкоджають залученню інвестицій. 

Фактори, що сприяють залученню інвестицій, – 

це розвинена інфраструктура, високі показники 

економічного розвитку, платоспроможний попит у 

державі. Виділення серед них двох груп обумовле-

но реаліями використання інструментів державного 

регулювання в Україні. 

Більшість із факторів, які потенційно мають 

можливості для забезпечення позитивного впливу 

на залучення інвестицій (що підтверджується прак-

тикою в розвинених країнах), лише частково мо-

 

 
 

Рис. 1. Функція залежності валового внутрішнього 

продукту в Україні від капітальних інвестицій 

протягом 1998-2014 рр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Сукупність факторів, що впливають на залучення інвестицій 

 

Фактори впливу на залучення інвестицій  

Фактори, що сприяють залученню інвестицій 

Фактори, що не сприяють залученню інвестицій 

Фактори, що перешкоджають залученню інвестицій 

Фактори, що повною мірою реалізу-

ють свій вплив 

Фактори, що частково реалізують 

свій вплив 
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жуть його реалізувати. Серед них можна виділити 

такі, як: 

1) використання державних коштів в інвести-

ційних процесах (гальмування позитивних наслід-

ків обумовлено обмеженістю бюджетних коштів, 

спричиненою дефіцитним бюджетом держави); 

2)  використання заощаджень населення в якос-

ті джерела інвестицій (незначний позитивний вплив 

обумовлений низьким рівнем доходів населення, 

вагомою часткою споживчих витрат, низьким рів-

нем довіри до фінансової системи держави);  

3) приватизація як спосіб залучення не лише 

інвестицій як сукупності фінансових ресурсів, але й 

інноваційних технологій виробництва, інноваційно-

го менеджменту (гальмування позитивних наслід-

ків обумовлено високим рівнем бюрократизації в 

даному процесі, формуванням штучних перешкод 

та проведенням непрозорих процедур з метою змен-

шення конкуренції за об’єкти, що приватизуються, 

заниженням вартості об’єктів, що приватизуються, 

порівняно з ринковою вартістю, спрямуванням ін-

вестицій у придбання об’єкта, що приватизується, 

та низьким інвестуванням у відновлення та модер-

нізацію виробничих потужностей, технології ме-

неджменту).   

Досить важко виокремити фактори, які на сьогод-

ні в Україні мають виключно позитивний вплив на 

залучення інвестицій та реалізують його в достат-

ній мірі.  

До факторів, що не сприяють залученню інвес-

тицій, варто віднести такі, які за умов незначного, 

проте системного коригування можна перемістити 

до групи факторів, що частково реалізують пози-

тивний вплив. Максимів Д.Я. до факторів, які на 

сьогодні не сприяють формуванню позитивного ін-

вестиційного клімату в Україні, відносить обтяж-

ливу податкову політику, нестабільність політичної 

ситуації та тінізацію економіки [3, с. 202]. Маку- 

ха С. М. відзначає, що вітчизняні експерти до чин-

ників, що не сприяють активізації іноземного інвес-

тування, додають неповернення ПДВ, недоскона-

лість судової системи, відсутність земельної рефор-

ми, складне валютне регулювання [4, с. 37]. До да-

них факторів також можна віднести умови надання 

кредитів у державі.  

Податкова система в Україні передбачає значну 

кількість податків та їх високі ставки, податкові 

пільги не завжди можна отримати через високий 

рівень бюрократизації. Обтяжуючим фактором та-

кож виступає постійна трансформація основних інст-

рументів податкової політики. Частих змін зазнають 

перелік податків, податкові ставки та база оподат-

кування. Трансформується цілісна податкова систе-

ма, а зумовлена цим нестабільність спричиняє фор-

мування значних ризиків для інвесторів. 

Загальні умови надання кредитів хоч і регулю-

ються державою, проте в рамках цих умов правила 

встановлюються банківською системою. Це формує 

ризики щодо втрати бізнесу в силу встановлених 

банком жорстких умов плати за кредит та повер-

нення кредитної суми. 

Ставки за кредитами є високими, що не робить 

їх досить ефективним способом залучення додатко-

вих ресурсів. Разом з тим, варто відзначити, що 

кредитний інвестиційний ресурс у світі поступово 

втрачає свою вагу серед джерел інвестування, тоді 

як в Україні це джерело є другим за обсягом дже-

релом фінансування капітальних інвестицій після 

власних коштів підприємств та організацій.  

Фактори, що перешкоджають залученню інвес-

тицій, – це фактори, що формують перепони на 

шляху до здійснення інвестиційної діяльності. До 

них можна віднести бюрократизацію, корупцію, 

монополізацію економіки, мінливу законодавчу ба-

зу, недостатній рівень захисту права власності, 

військову та терористичну загрозу, втрату частини 

території України, відсутність задекларованих ре-

форм у державі. Єдина цільова спрямованість у зас-

тосуванні інструментів державного регулювання по 

відношенню до даних факторів має передбачати їх 

повне усунення в перспективі, а в короткостроково-

му періоді – пошук засобів для мінімізації їх нега-

тивного впливу.  

В системі чинників, що на сьогодні є ключови-

ми для активізації залучення інвестицій, в Україні 

виступають у першу чергу загальнодержавні харак-

теристики: рівень політичної стабільності та демо-

кратичність підходів в управлінні державою, ста-

більність та прозорість законодавства не лише в 

частині регулювання інвестиційної діяльності, а й в 

усіх сферах життя суспільства, система заохочу-

вальних елементів для іноземного та внутрішнього 

інвестора (податкові та кредитні ставки і пільги, 

режим оподаткування, амортизаційна політика), рі-

вень корупції та монополізації в економіці країни, 

рівень військово-терористичної загрози тощо.  

В механізмі державного регулювання залучен-

ня інвестицій використовуються такі інструменти, 

як планування, прогнозування інвестиційної діяль-

ності, розробки інвестиційних концепцій та страте-

гій. З метою покращення інвестиційного іміджу в 

Україні розроблена відповідна програма та затверд-

жений План заходів щодо виконання програми “Ін-

вестиційний імідж України”. Деталізація програм 

та планів залучення інвестицій відбувається в галу-

зевому та регіональному розрізі. Аналіз стратегій, 

програм, планів залучення інвестицій до різних 

регіонів дозволяє стверджувати, що в більшості 

випадків програми декларують загальні підходи до 

залучення інвестицій, таким чином виконуючи роль 

засобів, що підтверджують стратегічні пріоритети 

розвитку інвестиційної діяльності. Проте багато з 

них не містить конкретизації об’єктів і напрямів, 

сфер діяльності, до яких планується активізувати 

надходження інвестицій, у зв’язку з цим не можуть 

бути вказані конкретні заходи для досягнення 

запланованих цілей. На нашу думку, саме відсут-

ність достатнього рівня конкретизації та деталізації 

в даних програмах і планах призводить до низького 

рівня їх дієвості та недосягнення бажаного ефекту 

від їх впровадження.  

Зростання кількості програм та планів залучен-

ня інвестицій супроводжується низьким рівнем ви-

конання задекларованих у них положень. Влас-

тивий їм популізм призводить до не врахування 

реальних вихідних характеристик ситуації, тому їх 



 

 127 

виконання вже на початковій стадії стає неможли-

вим. Це дозволяє на сучасному етапі розвитку від-

нести їх до групи факторів, що не сприяють залу-

ченню інвестицій.  

Проте однозначність даного твердження також 

викликає сумніви. Програмно-цільовий підхід – це 

ефективний спосіб планування економічного роз-

витку. Розроблені плани та програми, реалізуючись 

навіть частково, все ж формують зрушення в сфері 

залучення інвестицій. Виходячи з цього, дану групу 

факторів можна охарактеризувати як таку, що ство-

рена з метою сприяння активізації інвестиційної 

діяльності, проте приносить результати, значно 

менші за очікувані. Зумовлюється таке позиціону-

вання даного фактора завищенням вихідних харак-

теристик та показників у планах та часто недос-

татнім рівнем обґрунтованості й врахування реаль-

них економічних показників.  

При побудові інвестиційно-орієнтованої моделі 

розвитку першочергову увагу слід приділяти пріо-

ритетним ідеям та стратегічним цілям [1, с. 43]. В 

рамках сприяння інвестиційній діяльності важли-

вим є визначення ключових структурних елементів 

економіки – галузей, сфер та виробництв, що мають 

високий потенціал розвитку, а також можуть стано-

вити інтерес для інвестора в зв’язку з низьким рів-

нем інвестиційного ризику, незначним часовим ла-

гом між здійсненням інвестицій та отриманням ін-

вестиційного прибутку, високим рівнем прибутко-

вості. Визначення пріоритетів забезпечує сконцент-

рування на них елементів регулюючої політики. 

Окрім того, беззаперечним здобутком використан-

ня стратегії визначення пріоритетних галузей і сфер 

економіки та роботи над їх розвитком шляхом 

залучення інвестицій стає визначення спеціалізації 

в державному територіальному поділі праці, що, в 

свою чергу, виступає однією з головних ознак 

особистісної ідентифікації складових адміністра-

тивно-територіальних одиниць держави. 

Для забезпечення конкурентоспроможності еко-

номіки країни в світовому масштабі ціннісним ви-

ступає формування особистісних та неповторних 

рис економіки, досягнення чого можливе за раху-

нок: 

1. Формування власної ідеї, мети, концепції роз-

витку держави. 

2. Визначення ключових факторів, що сприяти-

муть реалізації даної ідеї. 

3. Вибору у відповідності з обраною ідеєю клю-

чових галузей та сфер, які потребуватимуть додат-

кового стимулювання шляхом залучення інвести-

цій. 

Саме на таких позиціях має ґрунтуватися пла-

нування та програмування інвестиційної діяльності, 

що дозволить забезпечити високий позитивний вплив 

даних чинників на залучення інвестицій. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Інвестиційна діяльність 

має розвиватися на основі принципу комплексно-

сті. Комплексність варто визначати як всебічний та 

всесторонній підхід до інвестиційної діяльності як 

економічного явища. Його реалізацію неможливо 

забезпечити без єдиного векторного спрямування, 

яке може бути визначене лише певним суб’єктом. 

Державна влада цілком закономірно, небезпідстав-

но та об’єктивно має виступати таким суб’єктом, 

регулятором інвестиційної діяльності, формотвор-

чим елементом у державній інвестиційній політиці. 

Використання державною владою в ефективному 

поєднанні всіх наявних факторів та застосування по 

відношенню до одних (таких, що сприяють розвит-

ку інвестиційної діяльності) інструментів, методів 

та засобів, що сприятимуть посиленню їх впливу, а 

до інших (таких, що не сприяють та перешкоджа-

ють) інструментів нейтралізації негативного впливу 

– це передумова формування ефективного органі-

заційно-економічного механізму державного регу-

лювання залучення інвестицій.  

Сформована класифікація факторів державного 

регулювання залучення інвестицій виступає науко-

во обґрунтованою системою, на основі якої доціль-

но визначати необхідні інструменти та методи, 

форми регулювання з метою активізації залучення 

інвестицій. Подальші наукові дослідження спрямо-

вуватимуться саме на визначення таких методів, 

засобів, інструментів та забезпечення шляхом їх 

удосконалення подальшого розвитку організаційно-

економічного механізму державного регулювання 

залучення інвестицій з метою підвищення його 

дієвості та результативності.  
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Анотація. На перешкоді ефективного функціонування установ, які надають послуги сімейної меди-
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луг. У статті проведено дослідження аналізу існуючих проблем в сфері облікового забезпечення надання 
послуг сімейної медицини та сформульовано рекомендації, які дозволятимуть підвищити ефективність 

діяльності установ сімейної медицини в даному напрямку. Особливу увагу приділено впливу інфoрмаційних 

систем і технологій на організацію облікового процесу надання послуг сімейної медицини. Подальші нау-
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Постановка проблеми. Для задоволення ін-

формаційних потреб суб’єктів управління структу-

рами в галузі сімейної медицини, що особливо ак-

туалізувалося в умовах дефіциту бюджетних кош-

тів та особистих фінансових можливостей громадян 

на оплату послуг сімейної медицини та медика-

ментів, виникає потреба у вдосконаленні системи 

обліково-аналітичного забезпечення первинної ме-

дико-санітарної допомоги. Основною проблемою, 

що постала на перешкоді ефективного функціону-

вання такої системи, є використання ручної форми 

ведення обліку в поліклініках, що не дозволяє за-

безпечити швидке і релевантне відображення про-

цесу роботи лікарів та інших співробітників, задія-

них у цій сфері, розрахунків із контрагентами 

(страховими компаніями, сім’ями і пацієнтами то-

що) та ускладнює процес формування аналітичної 

інформації для прийняття рішень. Вищенаведене 

зумовлює необхідність проведення аналізу існую-

чих проблем у даній сфері та формулювання реко-

мендацій, які дозволятимуть підвищити ефектив-

ність діяльності установ сімейної медицини. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-

лемами розвитку комп’ютеризації господарської 

діяльності з надання послуг займалися українські та 

зарубіжні вчені, зокрема В. В. Євдокимов, Т. В. Да-

видюк, С. В. Івахненков, М. Р. Лучко [4], Є. В. Мних 

[7], Т. П. Остапчук, С. В. Свірко [9], С. В. Сисюк 

[10], Л. О. Терещенко [11], Н. М. Хорунжак [13] та 

інші. 
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Постановка завдання. Метою статті є визна-

чення та обгрунтування проблемних ділянок побу-

дови системи обліково-аналітичного забезпечення 

управління послугами сімейної медицини. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 

сучасних умовах розвитку суспільство перебуває 

під сильним впливом інфoрмаційних систем і тех-

нологій, широкого використання можливостей Ін-

тернет для збереження та передачі інформації. Дані 

інформаційні інновації проникають в усі сфери 

людськoї діяльності, забезпечують пoширення ін-

формаційних пoтоків у суспiльстві, ствoрюючи глo-

бальне інфoрмаційне середовище, що слід розгля-

дати як основний об’єкт аналітичної обробки в 

процесі прийняття рішень. Даний вплив також не 

оминув і бухгалтерський облік, яка є однією зі сфер 

людської діяльності, що пов’язана зі збором, об-

робкою, збереженням та передачею інформації для 

прийняття рішень. 

Оцінюючи розвиток сфери послуг двох остан-

ніх десятиліть у світовому масштабі, можна відзна-

чити, що визначальними факторами є науково-тех-

нічна революція й структурно-технологічна перебу-

дова матеріального виробництва. Так, науково-тех-

нічна революція стимулює вихід на ринок широ-

кого спектра нових послуг [8]. Постіндустріалізація 

економіки поступово виводить на перший план 

сферу послуг, зумовлюючи необхідність активізації 

обліково-аналітичних досліджень у даній сфері, 

зокрема щодо: 

- обґрунтування особливостей послуг як об’єк-

та бухгалтерського обліку; 

- калькулювання собівартості послуг; 

- облікового забезпечення розрахунків за нада-

ними послугами; 

- облікового відображення процесу ціноутво-

рення послуг; 

- підвищення якості та аналітичності бухгал-

терської звітності про послуги; 

- розвитку методики економічного аналізу про-

цесу надання послуг. 

Початковим етапом облікового процесу є спос-

тереження за фактами господарського життя, що 

виступають відправним пунктом для надання пос-

луг сімейної медицини. Їх ідентифікація є необхід-

ною для врахування всіх особливостей даного про-

цесу та в кінцевому випадку дозволяє сформувати 

необхідну інформацію про господарські операції з 

надання медичної послуги. 

Відповідно до базових принципів бухгалтерсь-

кого обліку кожну послугу, яку надають установи 

сімейної медицини, слід сприймати виходячи з її 

економічної сутності, а не лише з її формальних 

характеристик, що має бути враховано в процесі її 

облікового визнання та відображення. 

Здійснення будь-якого господарського факту 

потрібно вимірювати за допомогою облікових ви-

мірників (натуральних, трудових, грошових). Для 

вимірювання наданих послуг сімейної медицини 

доцільно використовувати трудовий і вартісний ви-

мірник (оплата праці медичного персоналу), нату-

ральний і вартісний вимірник (кількість та вартість 

необхідних медикаментів для надання послуги сі-

мейної медицини, експлуатаційні витрати тощо). 

Визначивши вартість здійснення господарсь-

кого факту (надання послуги сімейної медицини), 

на наступному етапі облікового процесу слід про-

водити реєстрацію фактів господарського життя у 

первинному документі, що є підставою відображен-

ня в реєстрах бухгалтерського обліку і дає змогу 

визначити собівартість послуги сімейної медицини 

та проаналізувати процес надання послуг у цілому. 

Проте на сьогодні у зв’язку з розвитком сфери 

послуг використовувані протягом тривалого часу 

підходи та методики їх облікового відображення не 

відповідають повною мірою вимогам часу, зокрема 

в умовах введення обліку з використанням сучас-

них інформаційно-комп’ютерних систем та техно-

логій. Це зумовлює необхідність удосконалення іс-

нуючих та розробку нових методик на основі вра-

хування особливостей процесу надання послуг та 

специфіки галузі суб’єктів, які забезпечують їх на-

дання. 

Як в установах сімейної медицини, так і в ор-

ганізаціях інших галузей в умовах глобалізації сві-

тової економіки виникають проблеми, пов’язані з 

потребами розробки нових методик для отримання, 

обробки та подання інформації, пов’язаної з ос-

воєнням нових технологій, видів продукції, надан-

ня послуг, ринків у галузі бухгалтерського обліку 

[1, с. 56-58]. Таким чином, в умовах сьогодення для 

ефективного функціонування медичних закладів, 

які забезпечують надання послуг, обов’язково слід 

використовувати технології автоматизації облікової 

діяльності, що дозволить підвищити ефективність 

управління медичним закладом та в цілому спри-

ятиме підвищенню якісного рівня обслуговування 

пацієнтів. 

Якщо використання комп’ютерних програм для 

автоматизації бухгалтерського обліку на промисло-

вих підприємствах здійснюється протягом тривало-

го періоду, то в медичній сфері обліково-інфор-

маційні технології лише частково, а в більшості ви-

падків не охоплюють всіх аспектів діяльності ме-

дичних закладів. 

Тому, як відзначають І. І. Фуртак та інші, на 

сьогодні є необхідною переорієнтація системи охо-

рони здоров’я у напрямі сімейної медицини шля-

хом забезпечення діяльності спеціалістів із вико-

ристанням сучасних технологій. Неможливо досяг-

ти суттєвих зрушень у цьому процесі без введення 

відповідних інновацій. Діяльність спеціалістів сі-

мейної медицини сьогодні потребує високого рівня 

інформаційного забезпечення, оскільки сімейний 

лікар виконує більше обов’язків, ніж їх виконував 

лікар-терапевт. Багато свого часу медичні праців-

ники витрачають на заповнення документів на па-

перових носіях (цей факт підтверджує проведене 

анкетування медичного персоналу). Впровадження 

сучасних медичних технологій дасть змогу підви-

щити якість надання послуг сімейної медицини. То-

му використання сучасного комп’ютерного та про-

грамного забезпечення є важливим під час еконо-

мічного управління у сфері охорони здоров’я [12,  

с. 327-330]. 
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Про необхідність широкого залучення інформа-

ційних систем і технологій у процес надання ме-

дичних послуг зазначає значна кількість вчених, 

окремі з яких вважають, що інформатизація медич-

них послуг – це один із пріоритетних напрямів 

розвитку сучасного технічного прогресу. Особли-

вого значення набули завдання збереження інфор-

мації про пацієнтів, статистичний аналіз, швидкий 

доступ до даних тощо [2; 6]. Важливим є підви-

щення ефективності праці сімейного лікаря, уник-

нення помилок під час діагностики та запису інфор-

мації до баз даних, стандартизація основних про-

цедур [5; 15]. 

Проте для забезпечення ефективного впровад-

ження інформаційних систем і технологій у будь-

яку сферу господарської діяльності слід забезпечи-

ти необхідні умови, які сприятимуть безперешкод-

ному переходу до нової системи управління про-

цесом надання послуг в умовах комп’ютеризації. 

До основних із них в медичній сфері слід віднести: 

- визначення організаційної структури медич-

ної установи; 

- проведення реінжинірингу управлінської сис-

теми медичної установи; 

- навчання персоналу базовим комп’ютерним 

знанням; 

- придбання необхідного технічного забезпе-

чення (комп’ютерної техніки, мережевих засобів 

тощо); 

- вибір спеціалізованого програмного забезпе-

чення, що враховуватиме специфіку медичної уста-

нови; 

- навчання персоналу роботі з спеціалізованим 

програмним забезпеченням; 

- розробку інформаційного веб-сайту медичної 

установи; 

- інформування пацієнтів про можливості дос-

тупу до інформаційного веб-сайту та індивідуаль-

них даних пацієнта тощо. 

Розглядаючи процес комп’ютеризації обліково-

аналітичної системи закладів сімейної медицини, 

що забезпечують надання послуг, як один із мож-

ливих варіантів організації обліку, можна виділити 

основні переваги її застосування в сучасних умовах 

розвитку економіки: 

1) підвищення якості облікової інформації про 

надані медичні послуги; 

2) пришвидшення обробки облікової інформації 

про надані медичні послуги та можливість форму-

вання бухгалтерських звітів у необхідних для ко-

ристувачів розрізах (за відділеннями, кабінетами 

(палатами), працівниками, пацієнтами, клієнтами, 

послугами тощо); 

3) мінімізація втрат облікової інформації через 

втрату паперової медичної картки пацієнта; 

4) можливість позбутися залежності від проб-

леми “почерку лікаря” та необхідності повторного 

введення даних в облікову систему; 

5) швидкий доступ до інформації як для лікарів, 

так і для пацієнтів медичної установи; 

6) можливість електронного заповнення медич-

них карток та автоматичного формування необхід-

них звітів; 

7) можливість постійного та віддаленого досту-

пу до необхідної інформації завдяки впровадженню 

інформаційного веб-сайту медичної установи; 

8) можливість застосування експертних інфор-

маційних систем для одержання додаткових кон-

сультацій; 

9) економія часу пацієнта та медичного праців-

ника завдяки попередньому запису на консульта-

цію до лікаря; 

10) можливість постійного інформування клі-

єнтів та пацієнтів про всі заходи та зміни в системі 

ціноутворення медичної установи завдяки автома-

тичній розсилці SMS-повідомлень тощо. 

Більшість із наведених переваг одержується в 

результаті впровадження управлінських інформа-

ційних систем і технологій у діяльність підпри-

ємств, що використовували ручну обробку даних. 

Отримуючи інформацію про кількість та тривалість 

відвідувань лікарів пацієнтами з амбулаторних карт, 

про взаєморозрахунки з пацієнтами, про наявні 

знижки та націнки на послуги, про витрати на утри-

мання медичного персоналу, їх премії та доплати, 

експлуатаційні витрати та інші витрати, створю-

ються всі необхідні передумови для забезпечення 

ефективного управління установою сімейної меди-

цини та калькулювання вартості наданих послуг. 

Інша частина переваг не лише стосується підви-

щення ефективності управління медичною устано-

вою, а передбачає вдосконалення якісного рівня 

обслуговування пацієнтів та клієнтів шляхом акти-

візації взаємовідносин із ними через інформаційний 

веб-сайт медичної установи. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. В умовах сьогодення, що 

характеризуються динамізацією економічних відно-

син та зміщенням акцентів на стратегічні аспекти 

функціонування, ефективне управління окремими 

бізнес-процесами або підприємствами є неможли-

вим без використання сучасних інформаційно-

комп’ютерних технологій. Це зумовлює необхід-

ність їх активного запровадження при організації 

системи бухгалтерського обліку в процесі надання 

послуг сімейної медицини. 

Використання інформаційних технологій у ро-

боті установ сімейної медицини значно спрощує 

низку робочих процесів і підвищує їх ефективність 

при наданні послуг сімейної медицини. Окрім тра-

диційних переваг, які дозволяє забезпечити комп’ю-

теризація процедур обробки обліково-аналітичної 

інформації та її передачі користувачам, основною 

перевагою для медичних установ є створення єди-

ного інформаційного простору, аналітична обробка 

якого дозволяє підвищити ефективність управ-

лінських рішень менеджменту, з одного боку, та 

підвищити рівень лояльності пацієнтів і клієнтів до 

медичної установи шляхом підвищення якості їх 

обслуговування, – з іншого. Реалізація такої функ-

ції інформаційної системи медичної установи в 

умовах сьогодення стала можливою завдяки поши-

ренню засобів зв’язку з доступом до Інтернет та 

завдяки зміні традиційної моделі комунікації між 

людьми. 
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ФОРМУВАННЯ  ІНТЕГРОВАНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ У 

СФЕРІ ТОВАРНОГО ОБІГУ 
 
Анотація. В статті розглянуто теоретико-методологічні засади формування інтегрованих економічних 

систем у сфері товарного обігу за участю підприємств споживчої кооперації. Систематизовані трактування 
категорії ”інтеграція”, уточнено визначення iнтеграцiї суб’єктiв господарювання та інтеграції за участю 

підприємств споживчої кооперації. Доведена необхідність інтеграційних процесів у діяльності підприємств 

споживчої кооперації. З використанням кореляційного аналізу оцінена щільність інтеграційних зв’язків між 
підприємствами різних галузей споживчої кооперації. Визначені сутність та переваги інтегрованої економіч-

ної системи за участю підприємств споживчої кооперації, представлено та охарактеризовано її мультива-

ріантну модель. Виокремлені макро- та мікроекономічні умови для формування інтегрованих економічних 
систем, обґрунтовано використання таксономічного аналізу для оцінювання рівня їх сформованості. За-

пропонована організаційна структура інтегрованої економічної системи за участю підприємств споживчої 
кооперації. Подальших досліджень потребує розробка методичних підходів до оцінювання економічного 

та соціального ефекту від участі підприємств споживчої кооперації в інтегрованих економічних системах. 

 
Ключові слова: інтеграція, інтегрована економічна система, модель інтегрованої системи, перед-

умови формування, оцінка сформованості умов для створення інтегрованої системи, організаційна струк-

тура інтегрованої економічної системи. 
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FORMATION OF INTEGRATED ECONOMIC SYSTEMS IN THE 

COMMODITY TURNOVER SPHERE 
 

Abstract. In the article the theoretical and methodological principles of integrated economic systems forma-
tion in the commodity turnover sphere between consumer cooperative enterprises are examined. The interpreta-

tion of the category “integration” is systematized and the definition of business entities integration and integra-
tion in cooperation with consumer cooperatives is clarified. The necessity of integration processes in the enter-

prise consumer cooperation is grounded. Using correlation analysis the density of integration ties among enter-

prises of different sectors of consumer cooperatives is estimated. The essence and benefits of an integrated econo-
mic system in cooperation with consumer cooperative enterprises are determined and its multivariante model is 

presented and described. Macro and microeconomic conditions for the formation of integrated economic systems 

are singled out and application of taxonomic analysis to evaluate their level of development is grounded. The 

organizational structure of an integrated economic system in cooperation with consumer cooperative enterprises 

is proposed. Further research is needed to develop methodological approaches for evaluating economic and 
social effect of consumer cooperatives enterprises in integrated economic systems. 

 

Keywords: integration, integrated economic system, model of integrated system, prerequisites for the 

formation, evaluation of conditions for formation of an integrated system, the organizational structure of the 

integrated economic system. 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі 

розвитку економіки України намітилися негативні 

тенденції в діяльності вітчизняних підприємств, у 

тому числі сповільнення темпів зростання, а в 

окремих видах діяльності – скорочення обсягів ви-

робництва продукції (робіт, послуг), негативними 

наслідками чого стали проблеми із зайнятістю та 

оплатою праці, створенням доданої вартості та 

ВНП, зменшення темпів приросту податкових над-

ходжень, посилення структурних вад розвитку внут-

рішнього ринку, зокрема зростання імпортозалеж-

ності, постачання продукції невисокої якості. Попри 

обумовленість цієї ситуації наслідками фінансово-

економічної кризи та політико-економічної неста-

більності, чинниками недостатності інституційних 

зрушень та структурних реформ, до зниження конку-

рентоспроможності вітчизняних підприємств приз-

вів фактор втрати виробничо-господарських секто-
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рально-галузевих зв’язків, функціональної та вер-

тикальної кооперації, нестачі потужних виробничо-

торговельних систем. 

Глобалізація економіки, зростання відкритості та 

загострення конкуренції на внутрішньому ринку 

України призвели й до суттєвого послаблення пози-

цій суб’єктів споживчої кооперації як у сферах заго-

тівель, виробництва, так і в торгівлі, сфері послуг, 

зниження її можливостей щодо реалізації соціальної 

місії. У цих умовах актуалізується пошук механізмів 

та засобів формування інтегрованих економічних 

систем, участь в яких перспективна для кооператив-

них підприємств з огляду на досвід заготівельної та 

переробної діяльності, наявність матеріально-техніч-

ної бази, інтелектуально-кадрового потенціалу, роз-

виненої, територіально розгалуженої й розміщеної в 

усіх областях країни мережі об’єктів системи, інфор-

маційно-комунікаційні можливості та позитивний, 

історично набутий імідж. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-

ретичні та практичні аспекти розвитку інтегрованих 

економічних систем, зокрема в АПК, у т. ч. за учас-

тю підприємств споживчої кооперації, досліджують-

ся у працях таких вітчизняних та зарубіжних вче-

них, як В. Апопій [3], Г. Башнянин [4], О. Березін, 

Л. Березіна [5], Л. Ганущак-Єфіменко [6], В. Геєць, 

Ф. Горбонос [1], В. Гончаренко, Г. Гутман, І. Дени-

сова, В. Зіновчук, Є. Ісаєнко, С. Іткулов [10], Н. Кар-

пенко, О. Лєбєдєв, І. Лукінов, М. Малік [11], І. Мар-

кіна, В. Месель-Веселяк, Л. Молдаван, А. Пантелей-

моненко, П. Саблук, В. Ситник, Г. Скляр [16], І. Сто-

ронянська [17], А. Фрідман, Г. Черевко [19] та ін. По-

зитивно оцінюючи наукові надбання вчених у вирі-

шенні проблем АПК, використанні потенціалу коопе-

рації в аграрних перетвореннях, обґрунтуванні необ-

хідності та шляхів розвитку інтеграційних процесів, 

ролі й місця споживчої кооперації на сільському 

ринку товарів і послуг, слід зазначити, що відсутні 

комплексні наукові дослідження з проблем ін-

теграції підприємств споживчої кооперації з інши-

ми суб’єктами АПК; наявні наукові публікації роз-

глядають окремі фрагментарні аспекти виробничо-

комерційної взаємодії та господарських зв’язків 

кооперативних підприємств.  

 

Постановка завдання. Мета статті – узагаль-

нення наукових поглядів щодо категорії “інтегра-

ція”, обґрунтування концептуальних засад форму-

вання інтегрованих економічних систем за участю 

підприємств споживчої кооперації. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ін-

теграція як економічна категорія почала досліджу-

ватися на початку ХХ ст. у процесі вивчення мiж-

народних iнтеграцiйних процесiв та в подальшому 

еволюціонувала в межах теорій організації, трансак-

ційних витрат, логістичного управління, агентських 

відносин, соціального обміну, інформаційної варто-

сті та ін. Узагальнення трактувань категорiї “iн-

теграцiя” вiтчизняними та зарубiжними вченими 

дозволило систематизувати точки зору науковцiв за 

основними напрямами (табл. 1) та уточнити визна-

чення iнтеграцiї суб’єктiв господарювання як про-

цесу їх органiзацiйних трансформацiй та створення 

цiлiсного господарського механiзму з метою досяг-

нення спiльної стратегiчної мети через об’єднання 

дiяльностi щодо її досягнення, посилення взаємодiї 

та координацiю бiзнес-процесiв, упорядкування ком-

петенцiй та вiдповiдальностi, взаємоузгоджене вико-

ристання потенцiалу.  

Фоpмування інтегpованих cтpуктуp у сфері то-

варного обігу в умовах фінанcово-економічної кpи-

зи є нагальною потpебою, що визначаєтьcя вимога-

ми pинку, євpопейcькими оpієнтиpами pозвитку 

вітчизняної економіки. Відомий вітчизняний теоpе-

тик коопеpації І. Лукінов наголошував, що з пог-

либленням cпеціалізації поcилюютьcя тенденції до 

коопеpування, cтвоpення інтегpованих фоpм виpоб-

ництва й товаpного обігу [11, c. 168]. Г. Чеpевко 

звеpтає увагу, що базиcом фоpмування інтегpова-

них cтpуктуp має бути не cтільки галузева, cкільки 

теpитоpіальна оpганізація економіки, що обумов-

лює доцільніcть cтвоpення інтегpаційних об’єднань 

на заcадах теpитоpіальної локалізації cуб’єктів ін-

тегpаційної взаємодії [19, c. 28]. Створення інтегро-

ваних економічних систем, здатних залучити, об’єд-

нати та максимально ефективно реалізувати ресурс-

ний потенціал учасників, розташованих на певній 

території, включно зі зміцненням галузево-секто-

ральних та функціональних зв’язків між ними, доз-

воляє їм отримати синергетичний ефект, значно ви-

щий за сумарні можливості та ефективність від-

особленого функціонування. 

Особливо високу актуальність має формування 

інтегрованих економічних систем за участю під-

приємств споживчої кооперації. З одного боку, роз-

виток інтегрованих систем здатний посилити со-

ціальну функцію споживчої кооперації через вирі-

шення суспільних проблем сільських територій, 

ефективне використання досвіду співпраці з сільсь-

ким населенням та обслуговування його потреб, 

орієнтацію кооперативних підприємств на реаліза-

цію її соціальної місії. З іншого боку, він обумовле-

ний економічними реаліями та послабленням пози-

цій підприємств споживчої кооперації на внутріш-

ньому ринку. Формування інтегрованих економіч-

них систем за участю кооперативних підприємств 

орієнтоване на істотне посилення їх конкурентних 

переваг та підвищення ефективності господарюван-

ня, реалізацію наявного економічного потенціалу. 

Тому вважаємо доцільним розглядати інтеграцію за 

участю підприємств споживчої кооперації як об’єд-

нання підприємств споживчої кооперації з іншими 

суб’єктами АПК на основі процесів спеціалізації та 

концентрації й створення цілісного господарського 

механізму шляхом узгодження економічних інтере-

сів, координації бізнес-процесів та зв’язків, опти-

мізації розмірів та спільного ефективного викорис-

тання ресурсного потенціалу, обміну компетенція-

ми та знаннями для досягнення єдиної інтеграцій-

ної мети. Стратегічними цілями формування інтег-

рованих економічних систем за участю підпри-

ємств споживчої кооперації є забезпечення розши-

реного відтворення ресурсного потенціалу учасни-

ків системи за рахунок створення значної доданої 
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вартості та забезпечення високої ефективності на 

основі синергетичного ефекту та економії на масш-

табах діяльності; нарощування обсягів діяльності та 

покращення ринкових позицій шляхом підвищення 

конкурентоспроможності продукції (через викорис-

тання органічної сировини, імпортозаміщення, брен-

дування), оптимізації витрат та цінової політики як 

результату більш системного управління функціо-

нально-технологічним процесом; покращення пара-

метрів життєздатності та економічної безпеки під-

приємств споживчої кооперації; реалізація соціаль-

ної місії кооперативних підприємств через підви-

щення якості життя населення та соціально-еконо-

мічний розвиток сільських територій. 
 

Таблиця 1 

Cиcтематизація автоpcьких визначень категоpiї “iнтегpацiя” 

 

Автоp, джеpело Визначення 

1 2 

Iнтегpацiя як наукова абcтpакцiя 

М. Альошин  

[2, c. 18] 

Оpганiзацiйно-економiчне злиття двох або бiльше елементiв у єдине цiле, пpи якому з’являєтьcя нова 

якicть 

Економiчна 

енциклопедiя [8] 

Об’єднання в цiле будь-яких окpемих чаcтин 

Фiлоcофcька 

енциклопедiя 

[18] 

Cтоpона пpоцеcу pозвитку, пов’язана з об’єднанням у цiле pанiше piзноpiдних чаcтин та елементiв; пpо-

цеcи iнтегpацiї можуть мати мicце як у межах icнуючої cиcтеми – тоді вони ведуть до пiдвищення piвня 

її цiлicноcтi та оpганiзованоcтi, так i пpи виникненнi нової cиcтеми з pанiше непов’язаних елементiв  

Iнтегpацiя як пpоцеc оpганiзацiйних тpанcфоpмацiй 

I. Cтоpонянcька,  

C. Шульц  

[17, c. 11] 

Пеpеплетення, взаємопpоникнення i зpощення вiдтвоpювальних пpоцеciв piзних cуб’єктiв гоcподаpю-

вання, pоздiлених у пpоcтоpi, пеpетвоpення їх у цiлicний гоcподаpcький механiзм, що пpизводить до 

глибоких cтpуктуpних змiн уcеpединi них 

О. Чоpна  

[21] 

Оpганiзацiйно-економiчний пpоцеc об’єднання, взаємопpоникнення cуб’єктiв гоcподаpювання piзних фоpм 

влаcноcтi з метою укpiплення конкуpентоcпpоможноcтi й пiдвищення ефективноcтi функцiонування 

Г. Головченко  

[7, c. 24-25] 

Пpонизує вci cтоpони економiчних вiдноcин на вciх cтадiях виpобничого циклу, pозглядаєтьcя з 

погляду змiцнення зв’язкiв мiж cуб’єктами як елементами cиcтеми, об’єднання їх у єдине цiле й 

виникнення cтpуктуpної, функцiональної фоpми оpганiзацiї виpобництва 

Л. Ганущак-

Єфiменко  

[6, c. 76] 

Налагодження виpобничо-технологiчних й упpавлiнcьких зв’язкiв шляхом конcолiдацiї зацiкавлених 

cтоpiн на оcновi визначених пpинципiв, що пpизводить до cпiльного викоpиcтання pеcуpciв, об’єднання 

капiталiв, збуту виpобленої пpодукцiї заpади cтвоpення cпpиятливих умов ведення бiзнеcу, пiдвищення 

конкуpентоcпpоможноcтi й отpимання пpибутку з уpахуванням iнтеpеciв кожного учаcника та pозподiлу 

вiдповiдальноcтi 

Н. Чоpна  

[20, c. 6] 

Пpоцеc cтвоpення нової оpганiзацiйної cтpуктуpи шляхом пpиєднання пiдпpиємcтвом-iнтегpатоpом но-

вих cтpуктуpних одиниць з метою pозшиpення пpиcутноcтi на pинку та набуття конкуpентних пеpеваг 

А. Пилипенко 

[14, c. 113] 

Як cиcтемне утвоpення, поєднує в cобi iнтегpоване цiле (пеpедбачає єднicть окpемих cкладових iнтегpа-

цiї, їх cпiввiдношення), iнтегpацiю-пpоцеc (визначає cтадiю об’єднання cкладових чаcтин у певному 

пpомiжку чаcу, їх тpанcфоpмацiю вiдповiдно до змiн, що вiдбулиcя в cиcтемi) та iнтегpацiю-pезультат 

(наcлiдок здiйcнення iнтегpацiйного пpоцеcу певної cиcтеми) 

Економiчна 

енциклопедiя 

[8] 

Погоджений pозвиток i взаємне доповнення пiдпpиємcтв, галузей економiки, pегiонiв i деpжав в iнтеpе-

cах бiльш ефективного викоpиcтання ресурсів, повнішого задоволення потpеб учаcникiв пpоцеcу у вiд-

повiдних товаpах i поcлугах 

Iнтегpацiя як cиcтемна cукупнicть cуб’єктiв  

М. Штукаpь  

[22, c. 9] 

Пpоцеc фоpмування, pозвитку та поглиблення взаємодiї двох чи кiлькох гоcподаpюючих cуб’єктiв у 

piзних cфеpах (фiнанcовiй, технологiчнiй, оpганiзацiйнiй i т. п.) на оcновi cтвоpення взаємопов’язаної 

економiчної cиcтеми в iнтеpеcах доcягнення влаcних цiлей 

Л. Cамоcьонок  

[15, c. 127] 

Взаємопpоникнення, взаємопеpеплетення елементiв cиcтем, якi, інтегруючиcь, утвоpюють єдиний та 

неподiльний оpганiзм, функцiонування якого є неможливим без налагодження дiєвого механiзму взає-

модiї цих елементiв, без поглиблення їх cпецiалiзацiї та коопеpацiї 

I. Яцкевич  

[23, c. 477] 

Пpоцеc економiчної взаємодiї двох або кiлькох cуб’єктiв гоcподаpювання, що пpиводить до зближення, 

взаємного пpоникнення, пеpеплетiння обcягiв дiяльноcтi, pеcуpciв та упpавлiнcького потенцiалу, якi 

здiйcнюють дiяльнicть на оcновi економiчного i виpобничого cпiвpобiтництва з метою пiдвищення 

ефективноcтi дiяльноcтi на договipних заcадах 

Н. Паpхоменко 

[13, c. 11-12] 

Пpоцеc зближення, пpиcтоcування та об’єднання в єдине ціле pаніше відокpемлених чаcтин, явищ, пpо-

цеcів, економічних cуб’єктів в економічну cиcтему, поглиблення їх взаємодії в pезультаті економічного 

й виpобничого cпівpобітництва, pозвиток зв’язків між ними з метою доcягнення pинкового зміcту та 

відповідного кінцевого pезультату 

C. Мочеpний  

[9, c. 668] 

Поcтупове зближення та об’єднання економiчних cуб’єктiв у пpоцеci їх взаємодiї (взаємовпливу, 

взаємопpоникнення, взаємозбагачення та iн.) 

Iнтегpацiя як хаpактеpиcтика cтану cуб’єкта (cиcтеми) 

А. Маpшалл  

[12, c. 321] 

Поcилена глибина i мiцнicть зв’язкiв мiж piзними чаcтинами виpобничого оpганiзму, виявляєтьcя в 

таких фоpмах, як зpоcтання надiйноcтi комеpцiйного кpедиту, заcобiв i навичок cпiлкування 

C. Iткулов  

[10, c. 28] 

Cтан пов’язаноcтi окpемих дифеpенцiйованих чаcтин та функцiй cиcтеми в одне цiле, а також пpоцеc, 

що веде до такого cтану 

Г. Головченко  

[7, c. 24] 

Влаcтивicть cоцiально-економiчної cиcтеми, cтан цiлicноcтi, упоpядкованого функцiонування чаcтин 

цiлого 
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Обґрунтовуючи наявність інституційних, еко-

номічних та організаційних можливостей для фор-

мування єдиного циклу в межах заготівель, пере-

робки та реалізації продукції, відзначимо, що така 

інтегрована структура є складною штучною со-

ціально-економічною системою, створюваною на 

базі окремого суб’єкта або сукупності підприємств 

системи споживчої кооперації (та інших позасис-

темних учасників), інституціонально та організа-

ційно об’єднаних у межах єдиного технологічного 

процесу з використанням ресурсного потенціалу те-

риторії функціонування для реалізації їх економіч-

них інтересів. Система утворюється сукупністю 

взаємопов’язаних підсистем та елементів; її голов-

ними особливостями є більша ієрархія та вищий 

рівень складності побудови, істотна соціальна роль, 

диверсифікована та чітка функціональна спрямова-

ність. До головних параметрів, які дозволяють опи-

сати систему, відносяться: підсистеми, елементи, 

структура, входи і виходи, модель функціонування, 

стан системи, умови її рівноваги і стійкості, видові 

ознаки та їх характеристики.  

Зважаючи на те, що інтегрована економічна 

система типу “заготівлі – переробка – реалізація” 

поєднує в просторі й часі заготівельні, переробні та 

торговельні операції з метою кількісного та якісно-

го забезпечення запитів ринку, нами запропоновано 

мультиваріантну модель цієї системи за участю 

підприємств споживчої кооперації (рис. 1), яка пе-

редбачає учасників інтеграційних процесів, взаємо-

зв’язки між ними, можливі варіанти створення ін-

тегрованих структур, об’єднуючий вертикальний 

технологічний процес “заготівлі – переробка – реа-

лізація”, механізм управління (доходами і витрата-

ми, ресурсами, організаційно-економічними струк-

турами, функціональними процесами), ресурсний 

потенціал інтеграції та інформаційну платформу 

інтеграційної взаємодії. При цьому завданням заго-

тівельних підприємств системи має бути сировин-

но-ресурсне забезпечення переробних підприємств 

(якісною сировиною в необхідних обсягах та асор-

тименті) та товарне забезпечення товарообороту 

торговельних підприємств і закладів ресторанного 

господарства (непереробленими сільгосппродукта-

ми стандартної якості в обсягах та асортименті від-

повідно до попиту); потреби виробничих підпри-

ємств у сільгоспсировині та торговельних підпри-

ємств у товарних ресурсах сільськогосподарської 

продукції створюють економічні передумови роз-

витку заготівельної діяльності в інтегрованій еко-

номічній системі. 

Належне започаткування діяльності та розвиток 

інтегрованих економічних систем потребує наявно-

сті сприятливих для цього макро- (інституційних, 

організаційних, економічних, соціально-психоло-

гічних, фінансово-ресурсних, адміністративних) та 

мікроекономічних (ресурсних, ринкових, інститу-

ціонально-правових, фахово-професійних, фінансо-

во-економічних, організаційних, соціально-психо-

логічних) умов. Їх чинники стосуються наявності та 

якості ресурсного забезпечення, характеристик інс-

титуціонального оформлення діяльності, стійкості та 

ефективності функціонування окремих підсистем, їх 

елементів, етапів технологічного процесу, фінансо-

во-економічних передумов започаткування діяльно-

сті та доступу до ринків, знань і мотиваційних ас-

пектів. При цьому поточний стан функціонування 

підприємств споживчої кооперації є важливою перед-

умовою формування інтегрованих систем за їх участю 

(табл. 2). 

 

 
 

Таблиця 2 

Показники господарсько-фінансової діяльності підприємств споживчої кооперації України за інтеграційно 

спорідненими галузями в 2000-2013 роках 

 

Роки 
Показники 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Роздрібний товарооборот 

торговельної мережі, млн. грн. 
1283,4 2130,4 2431,1 2727,0 3215,0 3309,2 3674,1 4249,4 4629,0 4505,3 

Роздрібний товарооборот закладів 

ресторанного господарства, млн. 

грн. 

293,1 479,9 516,8 604,7 672,0 675,0 694,0 714,4 736,1 647,4 

Заготівельний оборот, млн. грн. 379,0 568,8 602,0 643,7 746,4 755,3 752,3 * * * 

Обсяг промислового виробництва, 

млн.грн. 
461,0 448,2 427,3 488,2 589,5 529,2 504,4 508,5 501,4 392,9 

Валовий оборот, млн. грн. 2416,5 3627,3 3977,2 4463,6 5222,9 5268,7 5624,8 6188,5 5866,5 5545,6 

Ланцюгові темпи росту валового 

обороту, % 101,7 118,2 109,6 112,2 117,0 100,9 106,8 110,0 94,8 94,5 

Частка  прибуткових підприємств, 

% до загальної кількості  62,7 90,1 92,7 94,9 97,0 97,3 99,2 98,9 98,5 98,2 

Прибуток, млн. грн. -62,1 34,5 56,4 113,7 146,0 101,9 85,0 105,6 125,0 164,4 

 

*Показник не обліковується 
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Вивчення показників діяльності кооперативних 

підприємств різних галузей за 2000-2014 рр. пока-

зало, що сучасний стан заготівельної діяльності 

кооперативних підприємств характеризується змен-

шенням обсягів заготівель аграрної продукції, скоро-

ченням кількості суб’єктів господарювання, втра-

тою істотної частини матеріально-технічної бази. 

Значна кількість заготівельних підприємств спо-

живчої кооперації витіснена з ринкових ніш конку-

рентами, більшість із яких здійснює заготівлі сіль-

госппродукції за межами правового поля України, 

не сплачуючи податків, розраховуючись за закуп-

лену продукцію готівкою на місці. Водночас перед-

умовами розвитку локальних інтегрованих систем 

за участю підприємств кооперативної переробної 

промисловості є наявність виробничих потужнос-

тей, можливість їх повнішого завантаження та ра-

ціонального використання, відпрацьовані техноло-

гії виробництва та його наукове забезпечення, 

наближеність кооперативних підприємств до місць 

виробництва сільгосппродукції; локальні масштаби 

кооперативного виробництва, стабілізація купівель-

них фондів населення, активний розвиток єдиної 

торговельної мережі об’єктів споживчої кооперації 

на території країни. При цьому перспективи роз-

витку інтегрованих економічних систем за участю 

виробничих підприємств споживчої кооперації по-

в’язані із залученням інвестиційних ресурсів, тех-

ніко-технологічним оновленням виробництва та ак-

тивними інноваційними процесами. В умовах спад-

ної динаміки виробництва (у фізичному вимірі), 

звуження асортименту продтоварів при одночасно-

му зниженні рівня завантаженості виробничих по-

тужностей позитивні результати дає діяльність 

переробних підприємств, які працюють на засадах 

внутрішньої інтеграції як із заготівельними, так і з 

торговельними підприємствами системи; завдяки 

виробництву споживчих товарів забезпечується до 

10% їх роздрібного товарообороту.  

Про потенціал економічної інтеграції свідчить 

наявність та щільність інтеграційних зв’язків між 

підприємствами різних галузей системи. Викорис-

тання кореляційного аналізу дозволило оцінити щіль-

ність інтеграційних зв’язків протягом досліджува-

ного періоду та виявити її високий рівень між під-

приємствами торгівлі й закладами ресторанного 

господарства (R = 0,939), заготівельними і вироб-

ничими підприємствами (R = 0,826), заготівельни-

ми підприємствами і закладами ресторанного гос-

подарства (R = 0,817). Інтеграційні зв’язки між  

закладами ресторанного господарства і виробничи-

ми підприємствами характеризуються як середні  

(R = 0,661), а між підприємствами роздрібної тор-

гівлі та виробничими (R = 0,490) і заготівельними 

підприємствами (R = 0,597) – як помірні.  

З метою оцінювання рівня сформованості умов 

для створення інтегрованих економічних систем за 

участю кооперативних підприємств нами викорис-

тано інструментарій таксономічного аналізу. Вихід-

ними даними слугувала матриця, складена зі стан-

дартизованих ознак, представлених 34 вихідними 

показниками-індикаторами – детермінантами фор-

мування інтегрованих систем протягом 2000-2013 рр. 

Динаміка зміни інтегрального таксономічного по-

казника представлена на рис. 2. Очевидно, що про-

тягом 2004-2013 рр. значення таксономічного показ-

ника були досить високими (0,49-0,56), що під-

тверджує необхідність та доцільність участі підпри-

ємств споживчої кооперації в інтеграційних проце-

сах у сфері АПК. 

Враховуючи важливість формування норматив-

но-методичного базису організації та управління ін-

тегрованими економічними системами, нами роз-

роблено еталонну організаційну структуру такого 

типу об’єктів за участю підприємств споживчої 

кооперації, що уможливлює їх створення та функ-

ціонування в усіх областях України. 

Виробничо-технологічна структура учасників 

системи утворюється за трьома групами бізнес-

процесів та з дотриманням пропонованої схеми 

взаємодії підприємств – учасників інтегрованих сис-

тем (рис. 3).  

 

 

 

 
 

Риc. 2. Значення тaкcoнoмiчнoгo пoкaзникa рівня сформованості умов для створення інтегрованих 

економічних систем за участю підприємств споживчої кооперації у 2000-2013 рр. 
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Перевагами такого типу побудови організаційної 

структури є об’єднання техніко-технологічної бази 

підприємств та інноваційного потенціалу, утворення 

єдиної системи управління, досягнення високого 

рівня якості сировини і готової продукції, формування 

єдиного циклу виробництва та збуту продукції, за-

безпечення витрато- та ресурсоощадності.  

Вищий рівень складності створення і управлін-

ня розвитком інтегрованих економічних систем 

дозволяє стверджувати про необхідність врахуван-

ня різних типів моделей таких систем: (1) з чітко 

відокремленими (суб’єктно) етапами технологічного 

процесу; (2) з об’єднаною заготівельно-переробною 

функцією; (3) з внутрішньоорганізаційною структу-

рою; (4) з об’єднаною заготівельно-збутовою функ-

цією. На основі цих концептуальних типів можуть 

формуватися більш досконалі й розлогі конфігура-

ції систем, у т. ч. із урахуванням суб’єктів ринкової 

інфраструктури. Від обраної моделі, спеціалізації, 

маркетингової стратегії, особливостей району функ-

ціонування залежить і тип організаційної структури 

управління інтегрованою системою. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Економічна інтеграція, як 

форма спільного використання ресурсного потен-

ціалу та функціональних можливостей, формування 

єдиного циклу виробництва і збуту продукції, в 

складних соціально-економічних умовах функціо-

нування кооперативних підприємств є перспек-

тивним шляхом зміцнення їх конкурентних позицій 

та життєздатності, оскільки забезпечує досягнення 

нового змісту та кінцевого результату у вигляді 

ефекту масштабу, синергетичного ефекту, економії 

на трансакційних витратах.  

Визначальними умовами участі підприємств 

споживчої кооперації в інтегрованих економічних 

системах є їх наближеність до безпосередніх вироб-

ників сільгосппродукції та наявність значних не-

освоєних ресурсів товарів заготівель, виробничих 

потужностей заготівельних та переробних підпри-

ємств, розгалуженої торговельної мережі та закла-

дів ресторанного господарства, техніко-технологіч-

ної бази та її науково-дослідного забезпечення, ква-

ліфікованих кадрів. Перспективи розвитку інтегро-

ваних економічних систем пов’язані з модерніза-

цією матеріально-технічної бази, залученням інвес-

тиційних ресурсів, активними інноваційними про-

цесами.  

Формування локальних інтегрованих систем за 

участю підприємств споживчої кооперації сприяти-

ме активізації та підвищенню ефективності її діяль-

ності, розвитку сільських територій та зростанню 

якості життя населення шляхом утворення єдиного 

технологічного процесу, залучення сировинних ре-

сурсів особистих селянських та фермерських госпо-

дарств, організації виробництва якісних та безпеч-

них продовольчих товарів, реалізації як неперероб-

леної сільгосппродукції, так і продуктів її перероб-

ки через потужну мережу роздрібної торгівлі, коопе-

ративних ринків та закладів ресторанного госпо-

дарства, формування багатоукладного конкуренто-

спроможного в умовах євроінтеграції агропромис-

лового комплексу країни. 

Подальших досліджень потребує розробка ме-

тодичних підходів до оцінювання економічного та 

соціального ефекту від участі підприємств спожив-

чої кооперації в інтегрованих економічних систе-

мах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Організаційна структура інтегрованої економічної системи за участю підприємств споживчої кооперації 

 

 Координаційний орган   

Виконавчий орган   

Учасники, що забезпе-
чують сировинними 

ресурсами 
Учасники з первинної 
переробки сировини 

Виробники готової 
продукції  

Коопзаготпроми, 
пересувні та сезонні 

приймально-заготівельні 
пункти, торговельно-

закупівельні 
підприємства та ін. 

 

 

Худобозабійні  
пункти, квасильно-

засолювальні та 
грибоварні пункти, 

крупорушки, млини, 
мініпекарні, олійниці  

та ін. 

Плодоовочеконсервні 
заводи, цехи (сокові, 
сушильні, консервні, 

ковбасні, 
рибокоптильні та ін.), 
хлібокомбінати та ін. 

Учасники, що 
забезпечують збут 

продукції 

Оптові та роздрібні 
торговельні 

підприємства, 
кооперативні ринки, 

заклади 
ресторанного 
господарства 

Виробники сільгосппродукції 
(сільгосппідприємства, 

фермерські господарства, особисті 
селянські господарства, 

індивідуальні підприємці; 
обслуговуючі кооперативи та ін.) 

  

 

 

Суб’єкти ринкової інфраструктури 
(оптові й продовольчі ринки; агропромислові, сировинні й 

товарні біржі, аукціони, торгові доми; 
суб’єкти-посередники ЗЕД; логістичні й транспортні 

підприємства; фінансово-кредитні установи і страхові 
компанії; навчальні заклади, наукові центри; дорадчо-

консультаційні структури та ін.) 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ 

СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В МЕЖАХ СТВОРЕННЯ ДІЄВОЇ СИСТЕМИ 

СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА У ТОРГІВЛІ 
  

Анотація. У статті розглянуто сутність, особливості та принципи соціального діалогу як перед-
умови формування дієвої системи соціального партнерства в торгівлі. Визначено вплив розвитку соціаль-
ного партнерства на продуктивність найманої праці і, як результат, на ефективність господарської 
діяльності суб’єктів торгівлі. Розглянуто принципи організації праці, на яких формуються засади 
соціального діалогу в контексті регулювання трудових відносин. Запропоновано основні вектори розвитку 
соціального діалогу в торгівлі у процесі поєднання інтересів усіх суб’єктів господарських відносин. 

 

Ключові слова: соціальний діалог, соціальне партнерство, соціальна відповідальність, трудові від-
носини, торгівля. 
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FEATURES OF FORMATION AND REORGANIZATION OF THE 

SOCIAL DIALOGUE WITHIN CREATION AN EFFECTIVE SYSTEM OF 

SOCIAL PARTNERSHIP IN TRADE 
 

Abstract. The article examines the nature, characteristics and principles of social dialogue as a prerequisite 
for the formation of effective system of social partnership  in trade. Defined the influence of social partnership in 
productivity of wage labor and, as a result, the efficiency of trade’s subjects. Considered the principles of work 
organization, which forme the foundations of social dialogue in the context of regulation of labor relations. The 
basic vectors of social dialogue in trade in a process of the combination of interests of all subjects of economic 
relations are proposed. 
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Постановка проблеми. Передумовою рефор-
мування трудових відносин, складові яких великою 
мірою визначають умови реалізації інтересів су-
б’єктів ринку праці, обґрунтовують необхідність 
узгодження матеріального добробуту і продуктив-
ної зайнятості працівників торгівлі  відповідно до 
їх здібностей, внеску в продуктивність праці, со-
ціальної відповідальності, є потреба в удосконален-
ні засад соціального діалогу. На нашу думку, саме 
реорганізація соціального діалогу в активній трудо-
вій діяльності сприяє самореалізації й задоволенню 
потреб громадян (працівників), поєднанню еконо-
мічних інтересів інших суб’єктів ринку праці та 
визначенню ролі соціально-трудових відносин у ко-
мерційній господарській діяльності.  

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Знач-

ний розвиток теорія суспільного договору (а в по-
дальшому – соціального діалогу) набула у працях 
Г. Гроція, Т. Гоббса, Д. Локка, Б. Спінози, Ш. Мон-
теск’є та ін., в яких доводилося, що результати про-
цедури діалогу в суспільстві можуть стати ефектив-
ними, лише забезпечивши чітку інституційну осно-
ву для його проведення. Ж.-Ж. Руссо у трактаті 
“Про суспільний договір, або принципи політично-

го права” (1762 р.) довів, що існування суспільства 
неможливе без дії законів, завдання яких – обері-
гати свободу кожної особи і бути рівними для всіх 
[3, с. 20-23]. Дж. Мілль, розвиваючи теорію соціаль-
ного діалогу, розглядав його засобом ліквідації інс-
титуту найманої праці та формування економічних 
комплексів, функціонування яких мало відбуватися 
на засадах соціального партнерства [10]. C. Вебб та 
Б. Вебб вважали соціальний діалог єдиним спосо-
бом задоволення потреб та захисту трудових прав 
персоналу, а також забезпечення відповідальності 
за фінансово-економічні результати діяльності під-
приємства [11]. На думку А. Мюллера-Армака, со-
ціальний діалог є важливою умовою формування 
ринкової економіки, за якої “функціональний роз-
поділ” власності перетворюється у суспільно бажа-
ний “персональний” розподіл доходів [8, с. 54-69].  

 

Постановка завдання. Процес розширення об-
сягів використання соціальної складової економіч-
ного потенціалу підприємства шляхом забезпечен-
ня зайнятості високого рівня та продуктивності 
праці, розвитку людського та соціального капіталу, 
поліпшення якості соціального захисту, зростання 
якості та доступності торговельних послуг для 
населення, забезпечення системної соціальної від-
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повідальності торгівлі є важливим завданням ре-
організації соціального діалогу. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ринково-трансформаційне перетворення трудових 
відносин через соціальний діалог вимагає зорієнто-
ваності на соціалізацію галузі роздрібної торгівлі, 
що передбачає нагромадження системи знань, норм, 
зв’язків, відповідальності в отриманні матеріальних 
і трудових благ працівниками, суб’єктом господа-
рювання, державою. Тому забезпечення зайнятості, 
організація праці персоналу та підвищення її ефек-
тивності в процесі соціалізації трудових відносин є 
об’єктивною передумовою ефективного викорис-
тання його трудового, інтелектуального, творчого 
потенціалу та загального зростання соціальної ак-
тивності й соціально-економічної ефективності тор-
говельних підприємств. 

Концептуальною основою соціального діалогу 
є забезпечення конкурентних переваг підприємства 
у процесі реалізації соціальної складової економіч-
ного потенціалу. Тому, максимально задовольняю-
чи трудові інтереси персоналу, торговельне підпри-
ємство створює умови для підвищення рівня влас-
ної конкурентоспроможності. 

Згідно з інституціональною теорією підприємс-
тва торгівлі виступають інститутом суспільного 
життя, який охоплює їх інтереси, цінності, обов’яз-
ки, соціальну відповідальність та вносить визначе-
ну впорядкованість у тип трудових відносин. Разом 
з тим, соціально-економічні відносини у трудовому 
колективі та між окремими працівниками нерозрив-
но пов’язані з процесом їх трудової діяльності. 
Тому формування стійких соціальних зв’язків у ко-
лективі торговельного підприємства є основою як 
соціально-економічних, так і соціально-трудових 
відносин. Трудові відносини на підприємствах тор-
гівлі віддзеркалюють трудовий та організаційний 
аспекти форми організації праці. Так, удосконален-
ня управління трудовими ресурсами та, відповідно, 
розвиток соціально-економічних і трудових відно-
син доцільно розглядати в межах використання 
різних форм торговельного обслуговування покуп-
ців та методів продажу товарів. 

Безперечно, існує необхідність забезпечення ке-
рівництвом підприємства торгівлі належних умов 
праці та її організації, але поряд із соціально-трудо-
вими взаємовідносинами необхідно розрізняти мате-
ріально-речові сторони праці, яких варто віднести до 
головних об’єктів соціального діалогу. Так, соціаль-
но-економічні відносини між керівництвом торго-
вельного підприємства та працівниками нерозривно 
пов’язані та обумовлені трудовими відносинами.  

Очевидно, ринок вимагає від працівника пев-
них форм соціального діалогу: мотивів особистої 
вигоди, готовності ризикувати з відчуттям особис-
тої соціальної відповідальності. Так само мають 
бути визнані керівництвом суб’єкта господарської 
діяльності відмінності в забезпеченні соціально-
психологічної та матеріальної зацікавленості пра-
цівника у зростанні індивідуальних результатів 
праці. Тому соціальний діалог сприймається персо-
налом підприємства торгівлі передусім як рівний 
розподіл відповідальності за ефективність праці тру-

дового колективу, тобто тих обмежень свободи, які 
необхідні для розвитку сфери соціально-економіч-
них та соціально-трудових відносин [7, c. 125-128]. 

Як відомо, ефективність комерційної господарсь-
кої діяльності залежить не від розмежування функ-
ціональних обов’язків кожного суб’єкта соціально-
економічних чи соціально-трудових відносин, а від 
формування спільної системи цілей трудової діяль-
ності. У цьому контексті особлива роль відводиться 
вибору та застосуванню методів продажу товарів. 
Адже це змінює напрями регулювання і підвищен-
ня ефективності таких відносин у торгівлі. Наприк-
лад, продаж товарів за допомогою прилавка обслу-
говування передбачає активну участь працівників у 
обслуговуванні покупців, виявлення їх попиту, ви-
робу товарів. У свою чергу, самообслуговування не 
вимагає від працівників постійного спілкування з 
покупцями, їх основна роль полягає у підготовці 
товарів до реалізації в торговій залі та забезпеченні 
розрахунків. У такому випадку соціальний діалог 
необхідно розглядати як систему взаємних погод-
жень і компромісів між працівниками та керівницт-
вом підприємства в процесі організаційно-комер-
ційних і технологічних операцій продажу товарів. 

На думку В. Апопія, концептуальною основою 
комерційної віддачі соціально-економічних та тру-
дових відносин торговельного підприємства, яке ви-
користовує метод самообслуговування для роздріб-
ного продажу товарів, є високий культурний, техніч-
ний і загальноосвітній рівень працівників торгівлі, 
основна увага яких зосереджена на якісному вико-
нанні операцій торгово-технологічного процесу. По-
ряд із зменшенням фізичного навантаження на тор-
говий персонал, значно зростає роль особистих якос-
тей, здібностей і професійних навичок працівників 
та виникає необхідність швидкого орієнтування, спос-
тережливості, урівноваженості, оволодіння основами 
психології торгівлі [9, с. 456-459]. Таким чином, у 
процесі соціального діалогу підвищується значення 
принципів довіри, соціальної відповідальності та 
самоврядування в організації комерційних операцій. 

Ф. Енгельс та К. Маркс, досліджуючи можли-
вості формування та розвитку соціального діалогу 
на засадах “суспільно-власницького” підходу, за-
значали про необхідність розширення соціальної 
складової економічного потенціалу підприємства та 
виокремлення людського і соціального капіталу в 
межах формування і розвитку сфери соціально-еко-
номічних та трудових відносин. На думку Ф. Ен-
гельса, метою розвитку людського та соціального 
капіталу підприємства є “…така організація діяль-
ності, за якої кожний працівник володіє можливос-
тями вільного розвитку та застосовування своїх здіб-
ностей, вмінь і практичних навичок” [6,с. 354-355]. 

Зауважимо, що наявність дієвої системи соціаль-
ного партнерства як основи формування та розвит-
ку соціально-економічних і соціально-трудових від-
носин на мікрорівні, окрім адміністративно-розпо-
рядчих, організаційно-впорядкувальних, договір-
них методів, передбачає активне використання пар-
тисипативних способів регулювання. Наслідком 
цього процесу є запровадження керівництвом су-
б’єкта господарювання сучасних форм участі най-
маних працівників у реалізації організаційно-управ-
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лінських нововведень, що дозволяє у практиці тор-
говельного обслуговування використовувати су-
часні методи активізації продажу товарів. Разом з 
тим, видається доцільним розглядати участь пра-
цівників у капіталі підприємства дещо ширше, ос-
кільки за наведеного підходу не враховано прин-
ципи колективно-договірного регулювання відпо-
відної сфери відносин. 

Попри це, головним вектором формування і 
розвитку соціального діалогу в торгівлі необхідно 
вважати відносини зайнятості, організації й підви-
щення ефективності праці, побудови ефективної 
системи винагород і матеріального стимулювання, 
розвитку людського і соціального капіталу, поліп-
шення соціального захисту працівників та підви-
щення ефективності комерційних послуг. 

Соціальний діалог стосується визначення і збли-
ження позицій суб’єктів трудових відносин, що в 
кінцевому підсумку (за умови його дієвості й ефек-
тивності) приводить до формування такої системи 
регулювання (на макрорівні) та управління (мікро-
рівень), за якої рівень якості й розвитку трудових 
відносин оптимальні та задовольняють усіх їх учас-
ників. Своєю чергою, трудові відносини є складною 
багаторівневою системою у функціонуванні підпри-
ємства та за своєю економічною ціллю є системно-
динамічним явищем, оскільки постійно потребують 
нових ресурсів, інноваційно розвиваються та вдос-
коналюються. Крім того, потреба у покращенні со-
ціально-трудових відносин належить до переліку 
пріоритетних завдань механізму стабільного функ-
ціонування та розвитку торговельного підприємства. 
Це потребує покращення системно-структурних ха-
рактеристик соціального діалогу в торгівлі. 

Відтак, як головний об’єкт – соціально-трудові 
відносини, так і безпосередньо соціальний діалог, 
передбачають використання механізму та принци-
пів, базованих на розгляді загальних функцій 
управління діяльністю торговельного підприємства. 
Так, у науковій літературі до основних принципів 
організації праці, на яких формуються засади со-
ціального діалогу в контексті регулювання трудо-
вими відносинами, відносять:  

1) пiдпoрядкoвaнicть стратегічним пріоритетам роз-
витку підприємства, тобто процеси управління орга-
нізацією праці повинні бути інтегровані із загальною 
системою управління обсягами діяльності та обслу-
говування працівників, фінансування його розвитку;  

2) забезпечення стабільності персоналу та його 
укомплектованості, що передбачає кадрову сталість 
підприємства, яка поєднується з формуванням ра-
ціональної рухливості персоналу в зв’язку з профе-
сійно-кваліфікаційним зростанням, посадовим про-
суванням;  

3) відбір працівників на конкурсній основі, йдеть-
ся про інтенсифікацію процесів формування й від-
творення людського та соціального капіталу під-
приємства;  

4) покращення соціально-економічної мотивації 
(система матеріального та нематеріального стиму-
лювання праці повинна забезпечувати зростання 
продуктивності праці та економію таким чином ре-
сурсів підприємства);  

5) дотримання інституційно-правових норм зай-
нятості та регулювання системи оплати праці (зап-

ровадження механізмів партнерства між суб’єктами 
трудових відносин щодо забезпечення економічної 
зацікавленості у зростанні результатів праці);  

6) забезпечення належних психофізіологічних 
умов трудової зайнятості, її змісту та соціальної 
привабливості (дотримання норм моралі, взаємної 
довіри, порозуміння та зростання якості трудової 
діяльності персоналу);  

7) справедливість участі персоналу в розподілі 
прибутку підприємства (соціальна відповідальність 
кожного суб’єкта соціального діалогу залежить від 
участі у забезпеченні результативності діяльності 
підприємства);  

8) принципи соціального підприємництва, що 
передбачають зростання міри соціальної відпові-
дальності та соціальної безпеки підприємства;  

9) колективно-договірне регулювання, харак-
терними ознаками якого є рівноправність сторін, 
реальність виконання зобов’язань, добровільність 
їх прийняття, систематичний контроль і відпові-
дальність за порушення договірних домовленостей;  

10) автоматизацію та механізацію праці, яка 
проявляється у підвищенні ефективності формуван-
ня умов високопродуктивної праці та трудової 
дисципліни [1, 130-141; 2, с. 301-315; 4-5, с. 69-74]. 

Зауважимо, що окремі важливі принципи реалі-
зації соціального діалогу на торговельному підпри-
ємстві можна об’єднати в групу, що надасть як 
кожному з них зокрема, так і загальній сукупності 
нових більш дієвих якостей і властивостей. Ідеться 
про принципи системного підходу. До них відне-
семо: соціальну відповідальність підприємства пе-
ред трудовим колективом, що передбачає створення 
сучасних і безпечних робочих місць, соціально-по-
бутових умов для самореалізації й розвитку осо-
бистості; зростання якості культури роботи праців-
ників, етики та естетики обслуговування, що прояв-
ляються у покращенні ергономічних, фізіологічних 
та естетичних зручностей роботи, гарантійного обс-
луговування, а також захисті конфіденційної інфор-
мації про клієнтів; покращення матеріального стано-
вища та якості життя населення в районі функціону-
вання (зокрема, через соціально-продовольчу безпеку, 
розширення асортименту соціально значущих това-
рів і послуг, реалізація благодійних і спонсорських 
проектів); нагромадження суб’єктами соціального 
діалогу організаційно-економічних мож-ливостей 
утвердження приватно-партнерських відносин (в умо-
вах соціалізації товарно-грошових відносин особ-
ливої цінності набуває неухильне виконання вимог 
законодавства та протидії всім видам корупції, ве-
дення бізнесу відповідно до принципів чесної кон-
куренції, забезпечення збереження комерційної таєм-
ниці); формування соціальних цінностей відносно ім-
портозаміщення, соціально відповідального спожи-
вання і споживчої поведінки. 

Крім того, становлення трудових норм соціаль-
ного діалогу доцільно розглядати в межах узгод-
ження потреб та інтересів усіх суб’єктів відносин, 
де найманий працівник прагне отримати належні 
умови праці та матеріальну винагороду за виконану 
працю, власник підприємства – забезпечити зрос-
тання ефективності господарсько-фінансової діяль-
ності, а покупець – одержати належну культуру та 
якість торговельного обслуговування. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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Звичайно, держава має широкий арсенал мето-
дів, інструментів та важелів впливу на трудове за-
конодавство і характер соціальних відносин у тор-
гівлі. Але, на наше переконання, визначальною 
особливістю саме соціального діалогу є вибудову-
вання не стільки відносин регулювання і примусу, 
як партнерства. Це буде більш ефективно і доречно 
та дозволить сформувати якісні відносини між про-
фільними органами влади та управління, робо-
тодавцями і найманими працівниками. 

Висновки і перспективи подальших досліджень 
у даному напрямі. Отже, соціальний діалог на 
підприємствах роздрібної торгівлі є інструментом 
системного та структурно-збалансованого форму-
вання сприятливого соціально-трудового середови-
ща, зорієнтованого на формування якісної й ефек-
тивної системи соціально-трудових відносин, зрос-
тання зайнятості та покращення якості трудового 
життя, підвищення внутрішньої й зовнішньої со-
ціальної відповідальності та контролю, реалізацію 
соціально-економічних програм розвитку підпри-
ємства, формування і використання його інтелек-
туально-кадрового капіталу.  

Вважаємо, що на перших етапах впровадження 
ефективної системи соціального діалогу важливими 
є не стільки кількість законодавчо-правових актів 
чи їх правоздатність, а розуміння трудовим колек-
тивом, керівництвом торговельного підприємства 
потреби соціалізації діяльності та вдосконалення 
відносин у межах соціального діалогу. Водночас 
здатність трудового колективу усвідомити намаган-
ня керівництва підприємства реформувати через 
соціальний діалог існуючі соціально-трудові відно-
сини доцільно розглядати як результат розвитку 
природи співробітництва і конфлікту, відкидаючи 
упередженість, невизначеність, емоційність та су-
б’єктивну неоднорідність. 

Соціальний діалог не тільки виконує завдання, 
притаманні для торговельних підприємств, але має й 
стандартні функції. Відтак, для ефективного управ-
ління трудовими відносинами на торговельному під-
приємстві необхідно забезпечити належні умови пра-
ці, сформувати дієздатну систему соціальних стан-
дартів і гарантій, запропонувати стимули матеріаль-
ного і нематеріального характеру, збалансувати спів-
відношення затрат та вартості робочої сили, окрес-
лити перспективи кар’єрного росту працівників та їх 
участі в організаційно-управлінській діяльності. 
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ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ 
 

Анотація. У статті встановлено основні проблеми політики формування та розвитку внутрішнього 

товарного ринку в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Сою-
зом. Розкрито основні напрями впливу внутрішнього товарного ринку України на економічну безпеку 

України. Проаналізовано розділ IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом. Виділено першочергові заходи, які мають бути враховані українсь-

кою стороною, що покращить розвиток внутрішнього товарного ринку та матиме позитивний вплив на 

економічну безпеку України. Визначено диспропорції функціонування товарного ринку та запропоновано 
напрями щодо реалізації політики їх мінімізації. 
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Abstract. Trade plays important role at the current stage of increasing of Ukraine’s economic security level 
and development of internal market. Trade maintains the balance between production and consumption, forms 

considerable share of gross value added and provides economically active population with job places.  
Nowadays in Ukraine domestic producers lose a lot of internal goods market segments. This directly influen-

ces both economic and national security of the country. This is related to significant structural deformations in 

national economy and poor competitive ability of enterprises in conditions of open economy and signing of Asso-
ciation Agreement between Ukraine and the European Union that stipulates creation of Free Trade Agreement 

(FTA) on January 1, 2016. Goods structure on the market is not diversified and doesn’t correspond to growing 
demand and quality and assortment requirements. 

The article aims to define the influence of internal goods market development on economic security of the 

country in terms of Agreement implementation.  
The article outlines major problems of the policy of internal goods market forming and development in the 

context of implementation of Association Agreement between Ukraine and the European Union. The major 

directions of Ukraine’s internal goods market influence on economic security of Ukraine are defined. The Chapter 
IV “Trade and Trade-Related Matters” of the Association Agreement between Ukraine and the European Union 

is analyzed. The priority measures to be considered by Ukrainian party in order to improve internal goods market 
development and efficiently influence the economic security of Ukraine are suggested. The disparities of goods 

market functioning are defined and directions to implement their minimization policy are proposed.  

Adhering to the provisions of the Chapter IV of the EU-Ukraine Association Agreement and their imple-
mentation into Ukrainian reality will enable achievement of success in development of internal goods market and 

promote entering the market of EU member countries by the goods of Ukrainian producers as well as minimize 
threats of influence on economic security of the country.  
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Постановка проблеми. Для сучасного етапу 

підвищення рівня економічної безпеки України та 

розвитку внутрішнього ринку важливу роль ві-

діграє торгівля. Завдяки торгівлі підтримується зба-

лансованість виробництва та споживання, форму-

ється суттєва частка валової доданої вартості, а та-

кож забезпечується робочими місцями економічно 

активне населення.  

Зараз в Україні відбувається поступова втрата 

вітчизняними виробниками багатьох сегментів внут-

рішнього ринку товарів, що безпосередньо впливає 

не тільки на економічну, а й національну безпеку 

держави. Це пов’язано зі значними структурними 

деформаціями у національній економіці та низькою 

конкурентоспроможністю підприємств в умовах 

відкритості економіки та підписання Угоди про асо-

ціацію між Україною та Європейським Союзом 

(ЄС), що передбачає створення зони вільної торгів-

лі (ЗВТ) з 1 січня 2016 р. Структура товарів на рин-

ку не диверсифікована і не відповідає зростаючому 

попиту та вимогам до якості та асортименту. 

Незбалансованість попиту і пропонування това-

рів на внутрішньому ринку, висока витратність ви-

робництва, його низький технологічний рівень і 

застаріла інфраструктура обумовлюють стійку тен-

денцію до перевищення обсягів імпорту товарів по-

рівняно з їх експортом, що загрожує економічній 

безпеці України. Тому важливого значення набуває 

підтримка держави щодо підвищення конкуренто-

спроможності товарів у системі внутрішнього то-

варного ринку. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

вирішення цих проблем значний вклад зробили  

В. Апопій [1], М. Балабан, З. Варналій, Я. Жаліло, 

І. Копич, І. Міщук, А. Мокій, К. Муралі [2], О. Нес-

туля, О. Пустовойт [3], В.О. Точилін та ін. У їхніх 

працях основна увага була зосереджена на дослід-

женні внутрішнього ринку, його потребах, функ-

ціях роздрібної торгівлі та її сучасному стані. Про-

те залишається невирішеним питання підтримки з 

боку держави конкурентоспроможного товару в 

системі внутрішньої торгівлі України в умовах під-

писання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

(далі Угода), що впливає на економічну безпеку.  

 

Постановка завдання. Метою статті є визна-

чення впливу розвитку внутрішнього товарного 

ринку в умовах імплементації Угоди на економічну 

безпеку держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Підписана Угода [4] та безпосередня близькість до 

ринків країн-членів ЄС, а також перспектива ЗВТ із 

2016 р. актуалізують необхідність визначення ос-

новних тенденцій розвитку внутрішньої торгівлі 

європейського ринку та вивчення його впливу на 

внутрішній торговельний простір та економічну 

безпеку держави. У підписаній Угоді регулюванню 

питань торгівлі присвячено цілий розділ IV “Тор-

гівля і питання, пов’язані з торгівлею”. Імплемента-

ція цієї частини Угоди призведе до виконання низ-

ки прописаних завдань. Розглянемо деякі з них.  

Ця Угода є важливим правовим документом 

для України, в якому українські органи влади взяли 

на себе відповідальність вирішити економічні проб-

леми та привести внутрішнє законодавство відпо-

відно до вимог, поставлених країнами-членами ЄС. 

Дані заходи українською стороною мають бути реа-

лізовані для виконання статей глави 1 “Національ-

ний режим та доступ товарів на ринки” розділу IV 

Угоди та для того, щоб країнами-членами ЄС було 

відкрито свій внутрішній ринок для безперешкод-

ного входження вітчизняних товарів на нього. 

Глава 2 “Засоби захисту торгівлі” розділу IV 

Угоди є основним завданням цього розділу. Його 

виконання не має перешкоджати двосторонній тор-

гівлі. Для виконання даної глави передусім необ-

хідно виконати інституційні вимоги, а саме: на рів-

ні експертів створити комісію (громадський орган) 

з питань співробітництва у сфері торговельних за-

ходів. Створення такої комісії забезпечить конт-

роль над процесом прийняття законодавчих актів, 

що є необхідними для захисту вітчизняного товаро-

виробника перед вступом у ЗВТ. Ця комісія має 

розібратися з усіма тонкощами підписаної Угоди та 

виявитися готовою у будь-який момент допомогти 

вітчизняним товаровиробникам у роз’ясненні пунк-

тів, що стосуються торговельного захисту. Також 

вона має допомогти слідкувати за виконанням внут-

рішніми товаровиробниками українських законів, 

які є основною базою для захисту торгівлі в Україні 

та в які були внесені зміни (які відповідають acquis 

ЄС) ще при вступі України в СОТ. Основними з 

них є закони України: “Про захист національного 

товаровиробника від демпінгового імпорту” [5], 

“Про захист національного товаровиробника від 

субсидованого імпорту” [6] і “Про застосування 

спеціальних заходів щодо імпорту в Україну” [7].  

Довідково зазначимо: однією з найбільш очіку-

ваних змін, що принесе підписана Угода, є знижен-

ня мит на європейські автомобілі. Проте чекати 

цього доведеться до 2025 р., коли буде застосову-

ватися нульова ставка мита. А основним завданням 

у 2015-2016 рр. є розробка плану щодо застосуван-

ня спеціальних заходів щодо імпорту в Україну 

легкових автомобілів із держав-членів ЄС [8, c. 6].  

Глава 3 “Технічні бар’єри у торгівлі” розділу IV 

Угоди спрямована на зменшення технічних бар’є-

рів щодо виводу на внутрішній ринок ЄС нових 

видів вітчизняної продукції. У цій сфері співробіт-

ництво між Україною та ЄС має бути спрямоване 

на реформування вітчизняної системи технічного 

регулювання, наближення її до технічних регламен-

тів ЄС і систем стандартизації, метрології, акреди-

тації, робіт з оцінки відповідності та ринкового 

нагляду ЄС (ст. 53-74 Угоди). Важливий крок у ви-

конанні даної глави зробила українська сторона, 

прийнявши Закон України “Про технічні регламен-

ти і оцінку відповідності”, який набирає чинності 

10.02.2016 р. [9]. Виконання його дозволить ство-

рити правове поле та механізми для прийняття ди-

ректив ЄС, що дасть право розпочати процес пере-

ходу на європейські стандарти та виконання всіх 

зобов’язань України в промисловій сфері. Приве-

дення у відповідність обов’язкових технічних рег-
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ламентів стимулюватиме безперешкодний обіг про-

дукції між Україною та ЄС і позитивно вплине як 

на українських виробників, так і на споживачів і 

знизить загрозу щодо економічної безпеки держа-

ви. Також цей Закон доповнює такі нормативні 

акти: закони України “Про стандартизацію” [10] і 

“Про метрологію та метрологічну діяльність” [11]. 

Група названих законів спрямована на усунення 

технічних бар’єрів і юридичних перешкод у торгів-

лі. Їх виконання, як показує досвід країн-членів ЄС, 

у реформуванні вітчизняної системи технічного 

регулювання дозволить не тільки зняти перешкоди 

на шляху виводу нових видів продукції на внут-

рішній ринок, а й допоможе створити надійні інсти-

туційні бар’єри, котрі унеможливлять імпорт деше-

вої й неякісної продукції іноземних виробників. Ці 

заходи допоможуть усунути на внутрішньому рин-

ку несправедливі цінові переваги іноземних вироб-

ників, які імпортують неякісну, але дешеву товарну 

продукцію, руйнуючи ринкову конкуренцію [3, 

c. 59]. Таким чином, впровадження нової системи 

технічного регулювання на основі європейських 

стандартів зумовлюватиме не лише підвищення 

економічної безпеки держави, а й безпеки товарів, 

послуг і сприятиме кращому інституційному захис-

ту прав споживачів у випадку неякісної продукції. 

Глава 5 “Митні питання та сприяння торгівлі” 

розділу IV Угоди заперечує можливість проведення 

Україною активної протекціоністської політики 

щодо розширення внутрішніх ринків вітчизняних 

товарів і послуг. Вона передбачає: процес виведен-

ня на внутрішній ринок нових видів вітчизняної 

продукції має регулюватися виключно дією ринко-

вого механізму й інвестиційними ресурсами українсь-

ких підприємств, банків та іноземних компаній і не 

може стимулюватися заходами державної політики 

[3, c. 59]. Так, підписана Угода вимагає впровад-

ження низки положень митного законодавства ЄС, 

що зобов’язує українську сторону імплементувати 

70-80% положень до митного законодавства Украї-

ни. Отже, необхідно розпочати реалізацію митної ре-

форми, яка повинна включати наступні заходи [8, c. 8]:  

– спрощення процедур та автоматизацію митної 

справи; 

– скорочення часу митного оформлення това-

рів; 

– запровадження ефективної системи обміну ін-

формацією між митними органами та компаніями; 

– створення системи оперативного реагування 

на випадки порушень у зоні діяльності митниць; 

– вжиття заходів, направлених на недопущення 

та профілактику корупційних проявів серед праців-

ників митних органів тощо. 

Виконання цих та інших заходів дозволить ви-

конати умову, що постає перед українською сторо-

ною, а саме: впродовж певного періоду практично 

“обнулити” імпортні мита щодо товарів із країн ЄС, 

зазначених у доповненні А та В до Угоди (табл. 1). 

Також Угодою передбачено, що на український ри-

нок державних закупівель на основі принципу на-

ціонального режиму на загальнодержавному, регіо-

нальному та місцевому рівнях для державних конт-

рактів і концесій у традиційних галузях економіки, 

а також у комунальному господарстві матимуть 

доступ товаровиробники з країн-членів ЄС (вико-

нання умов ст. 148 глави 8 “Державні закупівлі” 

розділу IV Угоди). 

 

У главі 6 “Заснування підприємницької діяль-

ності, торгівля послугами та електронна торгівля” 

розділу IV Угоди прописані заходи, які дають мож-

ливість для розвитку інвестиційного та торговель-

ного співробітництва з ЄС за рахунок імплемен-

тації змін щодо заснування підприємницької діяль-

ності. Важливим кроком у цьому має стати роз-

роблена урядом, громадськими організаціями чи ін-

шими зацікавленими сторонами Стратегія розвитку 

підприємництва, яка би враховувала всі вимоги 

підписаної Угоди та забезпечувала розуміння май-

бутніх законодавчих та інституційних змін, що сто-

суватимуться підприємницького середовища. Нас-

тупний етап, який сприятиме розвитку підприєм-

ницької діяльності, – скорочення кількості контро-

люючих органів, які здебільшого призводять до 

 

Таблиця 1 

Зміна тарифного захисту товарів України та країн-членів ЄС 

 

Середня арифметична ставка ввізного мита 

діюча 
з моменту набуття Угодою 

чинності 
11-й рік Найменування групи, 

розділу за УКТЗЕД 

Україна ЄС Україна ЄС Україна ЄС 

Усього по митному 

тарифу 
4,95 7,6 2,42 0,5 0,32 0,05 

По товарах груп 

УКТЗЕД 01-24 (сільське 

господарство) 

9,24 19,8 6,77 0,6 1,38 0,24 

По товарах груп 

УКТЗЕД  

25-97 (промислові та пе-

рероблені сільськогоспо-

дарські товари) 

3,67 3,9 1,12 0,5 0,00 0,00 

 

Складено автором на основі [4]. 
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корупції. Перші кроки у вирішенні даного питання 

робилися вже в 2014 р., коли відбулося значне 

скорочення органів із контролюючими функціями з 

56 до 27, однак зміни у кількості органів, функцій і 

працівників аж ніяк не означають автоматичне 

підвищення якості державних послуг [12]. Над цим 

уряду доведеться попрацювати додатково, хоча це і 

стало початком оптимізації державних органів. 

Варто звернути увагу, що виконання даної глави та 

глави 8 “Державні закупівлі” розділу IV Угоди 

зобов’язує уряд України обмежитись у наданні дер-

жавної допомоги, спрямованої на підтримку вітчиз-

няного товарного виробництва. Особливо зазначене 

стосується тих підприємств, які реалізують свою 

продукцію на внутрішніх галузевих ринках, де при-

сутні товари-конкуренти з країн-членів ЄС. Таким 

чином, з одного боку, це може призвести до припи-

нення діяльності неконкурентоспроможного під-

приємства, а з другого, – стимулюватиме підпри-

ємців-виробників шукати інвестиції для впровад-

ження інноваційного виробництва вітчизняних то-

варів. Також це може негативно вплинути на еконо-

мічну безпеку держави, адже норма може зачепити 

і стратегічно важливі види економічної діяльності. 

Також у контексті лібералізації режимів ство-

рення підприємств необхідним є проведення рефор-

ми судово-правоохоронної системи, котра буде пов-

ною мірою забезпечувати захист права власності як 

вітчизняних підприємців, так і закордонних партне-

рів. Для запровадження принципу симетричного ре-

гулювання державним органам необхідно проводи-

ти активний інформаційний супровід задля озна-

йомлення вітчизняного бізнес-середовища з прави-

лами реєстрації та функціонування підприємств у 

країнах-членах ЄС, щоб останні могли максималь-

но прорахувати майбутні ризики та визначити захо-

ди їх мінімізації. 

Іншим питанням, яке стосується цієї глави, є 

електронна торгівля. Електронна торгівля вважа-

ється однією з найсучасніших і найприбутковіших 

форм позамагазинної торгівлі, розвиток якої пов’я-

заний із досягненнями науки і техніки, сучасних 

засобів телекомунікаційного зв’язку, інформацій-

них технологій, електронної техніки. Сучасні тех-

нології сприяють продажу широкого асортименту 

товарів різних груп за допомогою Інтернету, вір-

туальних магазинів, телемагазинів тощо. Вітчизня-

на система внутрішньої торгівлі, що характери-

зується загальними позитивними внутрішньострук-

турними змінами, швидко сприймає найрізноманіт-

ніші інновації. Важливим кроком, який зробила 

українська сторона, є прийняття Закону України 

“Про електронну комерцію” [13], що визначає орга-

нізаційно-правові засади діяльності у сфері елект-

ронної комерції в Україні, встановлює порядок 

вчинення електронних правочинів із застосуванням 

інформаційно-телекомунікаційних систем і визна-

чає права й обов’язки учасників відносин у сфері 

електронної комерції. Прийняття цього Закону є 

вкрай важливим, адже, за оцінками експертів, обсяг 

ринку e-commerce у 2013 р. склав близько $2 млрд, 

у 2014 р. – $1,6 млрд. За прогнозами Української 

асоціації директ-маркетингу, у 2015 р. обсяг ринку 

електронної комерції в доларах скоротиться приб-

лизно на 45% до $1,1 млрд [14]. Падіння продажів у 

вітчизняних онлайн-магазинах пояснюється деваль-

вацією гривні та скороченням купівельної спро-

можності громадян. Саме новий закон має усунути 

багато проблем і відкрити нові можливості для 

цього ринку. Для прикладу, в Польщі за 2014 р. 

обсяг ринку e-commerce склав $4,7 млрд. Це пока-

зує, що Україні є ще куди розвиватися у даному 

напрямі. Також важливу роль у зростанні онлайн-

продажів відіграє проникнення Інтернету в регіони 

України. За даними компанії EY, цей показник 

збільшиться з 46% до 49% [15]. Тобто робити по-

купки онлайн теоретично зможуть ще півтора міль-

йона громадян України. Швидке впровадження 

будь-яких видів інновацій у системі внутрішньої 

торгівлі дає можливість не лише розширити діапа-

зон наданих послуг і зменшити швидкість обслуго-

вування клієнтів, а й забезпечити комфортні умови 

сервісу та розрахунку, зменшити витрати торго-

вельних підприємств і підвищити ефективність їх 

роботи. 

Повернувшись до вже згаданої глави 8 “Дер-

жавні закупівлі” розділу IV Угоди, варто відзна-

чити, що найважливіше завдання в цьому питанні – 

підвищення прозорості вітчизняних закупівель і 

відкриття доступу для постачальників і надавачів 

послуг із ЄС. Виконання даної глави розпочалось у 

2014 р. з прийняттям Закону України “Про здійс-

нення державних закупівель” №1197-VII від 10.04. 

2014 р. [16]. Цей закон важливий, адже він безпо-

середньо відповідає за економічну та національну 

безпеку держави. Проте закон так і не спричинив 

довгоочікуваної інтенсифікації державних закупі-

вель. Важливим також тут є використання методу 

електронних торгів, що мало б допомогти при-

швидшити процес і зменшити затрати на проведен-

ня закупівельних процедур. В Україні вже пропо-

нувалося здійснення державних закупівель елект-

ронними засобами, зокрема за допомогою електрон-

ного реверсивного аукціону. Передбачалося здійс-

нення закупівель на спеціальних електронних май-

данчиках після необхідної реєстрації учасників тор-

гів. Вважалося, що електронний реверсивний аук-

ціон буде сприяти підвищенню прозорості та кон-

куренції у сфері державних закупівель. Проте ця 

пропозиція не відзначалася успіхом. До першочер-

гових завдань варто віднести апробацію низьковар-

тісних товарів і послуг, де можливий збій у функ-

ціонуванні системи торгів не призведе до зупинки 

роботи або створення загрози життю та здоров’ю 

людей. А наступним кроком повинно бути розши-

рення електронних державних закупівель на всіх 

етапах, що дозволить забезпечити повну прозорість 

і полегшить контроль, а також сприятиме викорі-

ненню корупції й збільшенню економічної безпеки 

держави. 

У главі 10 “Конкуренція” розділу IV Угоди 

зазначено, що сторони визнають важливість вільної 

та неспотвореної конкуренції у торговельних відно-

синах і що антиконкурентні господарські дії та опе-

рації потенційно можуть спотворити належне функ-

ціонування ринків і загалом зменшити позитивні 
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наслідки лібералізації торгівлі [4]. Тому основними 

напрямами роботи у сфері захисту конкуренції та 

вдосконалення антимонопольного законодавства є: 

вдосконалення процедури розгляду Антимонополь-

ним комітетом України (АМКУ) справ щодо пору-

шення законодавства про захист економічної кон-

куренції підприємств, розроблення та запроваджен-

ня методик калькуляції штрафних санкцій за пору-

шення, які накладаються АМКУ. Це потрібно для 

того, аби вчасно реагувати та приймати відповідні 

рішення по тих підприємствах, що мають фактор 

монополізації на внутрішньому ринку на території 

будь-якої зі сторін. Дані заходи дадуть можливість 

розвиватися конкурентному підприємництву в сис-

темі внутрішньої торгівлі України. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Отже, для позитивного 

впливу внутрішньої торгівлі на економічну безпеку 

держави органам влади варто імплементувати по-

ложення Угоди, які знижують ризики здійснення 

інвестиційної діяльності, звужують можливості 

отримання незаконних додаткових доходів на рин-

ках традиційної продукції, зменшують технічні 

бар’єри для випуску нових видів вітчизняної про-

дукції. Водночас якомога тривалішою в часі має 

бути імплементація положень Угоди, котрі звужу-

ють можливості України здійснювати державну 

протекціоністську політику щодо збільшення ви-

робництва вітчизняної продукції і таким чином 

загрожують економічній безпеці держави.  

Отже, виконання умов, прописаних у розділі IV 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, і їх 

імплементація в українські реалії дозволить досяг-

нути успіху в розвитку внутрішнього товарного 

ринку, забезпечить вихід товарів українських ви-

робників на ринок країн-членів ЄС і мінімізує 

загрози впливу на економічну безпеку держави. 

Проведення детального аналізу впливу Угоди 

на розвиток внутрішнього товарного ринку в умо-

вах підписання Угоди та його вплив на економічну 

безпеку держави після набуття сили економічної 

частини Угоди з 1 січня 2016 р. потребують подаль-

ших глибоких досліджень. 
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Анотація. В ході проведеного дослідження визначені основні передумови, що зумовлюють необхід-

ність антикризового управління розвитком медичної галузі. Обґрунтовано концептуальні засади держав-

ного антикризового управління розвитком медичної галузі. Наголошено на необхідності впровадження 
автоматизованих інформаційних систем у діяльність медичних установ. Відведена важлива роль управ-

лінню розвитком кадрових ресурсів для забезпечення ефективності управлінських рішень у сфері охорони 
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вітчизняної галузі охорони здоров’я. 
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Abstract. In the course of study the basic prerequisites that necessitate the anti-crisis management of medical 

sector development are determined. Conceptual bases of state crisis management of medical sector development 
are substantiated. The necessity of introduction of automated information systems in to the activities of medical 
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Постановка проблеми. Основним призначен-

ням медичної галузі є забезпечення реалізації най-

важливішого соціального принципу: збереження та 

поліпшення здоров’я громадян, надання їм високо-

кваліфікованої лікувально-профілактичної допомоги. 

Актуальність антикризового управління медич-

ної галузі визначається об’єктивним характером 

змін в її розвитку, які завжди сполучені зі значною 

кількістю кризових ситуацій, а отже, потребують 

доцільних, своєчасних та виважених управлінських 

рішень.  

Тому важливим завданням держави у сфері 

охорони здоров’я є ефективне використання анти-

кризового управління її розвитком на національ-

ному і регіональному рівнях. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проб-

леми розвитку та управління медичною галуззю 

досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені: Ахла-

мов А. Г. [1], Баєва О. В. [2], Гайдаєв Ю. О. [3], Га-

лацан О. В. [4], Жаліло Л. І. [6], Золлнер Х. [10], 

Кризина Н. П. [7], Кусик Н. Л. [1], Ларіна Р. Р. [5], 

Овсяннікова Л. М. [8], Полянська С. В. [9], Штод-

дарт Г. [10], але досі недостатньо вивченою зали-

шається проблема антикризового управління роз-

витком медичної галузі. 

 

Постановка завдання полягає в обґрунтуванні 

необхідності антикризового управління медичної 

галузі, висвітленні концепції державного антикри-

зового управління розвитком медичної галузі. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. За 

результатами вивчення наукових напрацювань віт-

чизняних та закордонних вчених, можна зробити 

наступні висновки. Так, на думку Ю. О. Гайдаєва, 

перехід до ринкових відносин створив умови і 

проблеми перехідного періоду, які негативно впли-

нули на розвиток медичної галузі, зокрема: 

– деструктивні процеси в економіці, неадекват-

ної ринку, і зниження національного прибутку; 

– зниження рівня і погіршення якості життя 

більшості населення; 

– недостатнє фінансування галузі, оскільки пи-

тома вага видатків на охорону здоров’я в обсязі зве-

деного бюджету за загальним фондом недостатня 

та нестабільна [3]. 

В свою чергу, різке зменшення державних бюд-

жетних асигнувань на медичну галузь звело нані-
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вець багаторічний внесок держави в розвиток цієї 

надзвичайно важливої соціальної галузі, що викли-

кало повний її занепад, розлад, кризовий стан. Фі-

нансування охорони здоров’я з державного бюд-

жету здійснюється лише на 50-60% від необхідного 

мінімуму за оптимістичними оцінками, з песиміс-

тичних – фігурують цифри – 30-44%. Сьогодні фі-

нансування охорони здоров’я орієнтовано голов-

ним чином на утримання галузі (хоча доцільно був 

би – на лікування хворого) [1]. 

Таким чином, ключовими проблемами розвит-

ку медичної галузі є незадовільний стан здоров’я 

населення, нераціональна організація системи на-

дання медичної допомоги, брак сучасних медичних 

технологій, недостатнє володіння ними, низький рі-

вень інформованості про сучасні медичні техноло-

гії, недостатність фінансових і насамперед бюджет-

них ресурсів для забезпечення ефективної діяльно-

сті системи охорони здоров’я та ін. 

В умовах нестачі бюджетних асигнувань на 

розвиток медичної галузі в Україні стає необхідним 

перехід на новий рівень із використанням новітніх 

управлінських технологій, що швидко розвивають-

ся в теперішній час. 

Серед нових організаційних технологій держав-

ного управління медичною галуззю на теперішній 

час особлива увага приділяється створенню систе-

ми інноваційного управління, комп’ютеризації, ви-

користанню телемедичних технологій тощо. Їх 

ефективність визначається спроможністю мінімізу-

вати ресурси галузі, що витрачаються на умовну 

одиницю результату. 

Тому важливим завданням держави у сфері 

охорони здоров’я є ефективне використання анти-

кризового управління її розвитком на національ-

ному і регіональному рівнях. 

Економічна система і система охорони здоров’я 

є складними системами в усіх країнах. Вони тісно 

пов’язані між собою, як безпосередньо, так і опо-

середковано. 

Здоров’я населення країни значною мірою зале-

жить від рівня і типу економічної активності та еко-

номічної політики. На рівень здоров’я також впли-

ває доступність ефективних послуг у сфері охорони 

здоров’я, які залежать від розподілу, як приватних, 

так і громадських ресурсів країни. Х. Золлнер,  

Г. Штоддарт и К. Селбі Сміт підкреслюють взає-

мозв’язок охорони здоров’я та економічної діяльно-

сті. Країни з більш високими економічними показ-

никами забезпечують населення більш якісними 

медичними послугами. У той же час розподіл ре-

сурсів у сфері охорони здоров’я може впливати на 

економіку. Підвищення витрат на охорону здоров’я 

може означати зменшення витрат на інфраструк-

туру, або зниження соціальних витрат: пенсійне за-

безпечення, освіту або екологічний контроль [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Взаємозв’язок здоров’я населення, системи 

охорони здоров’я та економічної системи 
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Рис. 2. Концептуальний підхід до державного антикризового управління розвитком медичної галузі 
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Враховуючи сучасний стан управління медич-

ною галуззю, слід підкреслити слабкість управлін-

ня, що виявляється у відсутності стратегічної 

орієнтації, інтеграції та координації діяльності на 

всіх її рівнях. 

Отже, для вирішення питань впровадження в 

практику державного управління вітчизняною ме-

дичною галуззю більш дієвих механізмів доцільно 

обґрунтувати нові концептуальні підходи до дер-

жавного антикризового управління розвитком ме-

дичної галузі. 

Стосовно передумов, слід зазначити наступні 

проблеми перехідного періоду: деструктивні проце-

си в економіці, зниження рівня і погіршення якості 

життя більшості населення, недостатнє фінансуван-

ня галузі. 

Наступним важливим напрямком концептуаль-

них підходів є стратегічне управління, що пов’я-

зано із значною кількістю проблем у галузі, рішен-

ня яких потребує ефективного стратегічного управ-

ління. Використання стратегічного управління сприяє 

системному перетворенню в будь-якій соціально-

економічній системі. 

Реалізація концептуальних підходів державного 

антикризового управління розвитком медичної га-

лузі дасть змогу вирішувати комплексно та всебіч-

но питання стосовно ефективного руху інформацій-

них потоків, здійснювати стратегічне планування, 

створювати необхідні передумови для впроваджен-

ня нових методів лікування, новітніх інформацій-

них технологій, підвищити ефективність діяльності 

медичної галузі. 

Для управління в першу чергу необхідна інфор-

мація про проблемну ситуацію в оточуючому се-

редовищі. 

Антикризове управління розвитком медичної 

галузі нерозривно пов’язане з впровадженням авто-

матизованих інформаційних систем у діяльність 

медичних установ. Сьогодні існує необхідність в 

активному використанні сучасних інформаційних 

технологій; складні технологічні процеси, дорогі 

ресурси, зростаючі масштаби надання медичної 

допомоги, необхідність підвищення якості діагнос-

тики та лікування, стандартизація медичних послуг 

– усе це вимагає впровадження сучасних інформа-

ційних технологій. Вони дають можливість ефек-

тивно знижувати витрати й оптимізувати діяльність 

системи охорони здоров’я у цілому. 

В системі охорони здоров’я виключно важлива 

роль відведена безпосередньо медичному працівни-

кові, тому управління розвитком кадрів визнається 

пріоритетним завданням антикризового управління 

у галузі охорони здоров’я. 

У сучасних умовах недостатніх фінансових ре-

сурсів для розвитку галузі найбільш перспектив-

ною є мобілізація прихованих можливостей систе-

ми на основі кращого використання кадрових ре-

сурсів. 

Погоджуючись із точкою зору Баєвої О.В., що 

кадри необхідні для розвитку даної системи і по-

винні відповідати своєму призначенню [2, c. 415], 

слід зазначити, що недостатньо організоване управ-

ління кадрами охорони здоров’я виявляється в 

багатьох симптомах неблагополуччя, зокрема в не-

адекватному використанні персоналу, в низькій йо-

го продуктивності, незбалансованості структури 

персоналу з потребами системи та ін. Управління 

кадрами стає найбільш ефективним, якщо визна-

чальним принципом є економічна ефективність 

управлінських рішень. 

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Отже, впровадження кон-

цептуальних положень державного антикризового 

управління медичною галуззю дасть можливість 

досягти ефективності у розробці й впровадженні 

державних програм щодо збереження та покращан-

ня стану здоров’я і збільшення середньої тривало-

сті якісного життя громадян України. Вважаємо, 

що подальші дослідження повинні бути пов’язані з 

практичним впровадженням інформаційно-комуні-

каційних технологій для універсального доступу 

всіх суб’єктів до інформаційної інфраструктури віт-

чизняної галузі охорони здоров’я. 
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Анотація. Досліджується можливість оптимізації випуску продукції в рамках виробничої функції 
Кобба-Дугласа і функції з постійною еластичністю заміщення ресурсів. Визначається оптимальна фон-

доозброєність, що забезпечує максимізацію випуску продукції. Показується, що в цьому випадку гранична 
норма заміщення ресурсів дорівнює одиниці. Пропонується нове тлумачення граничної норми заміщення 

ресурсів як індикатора диспропорцій при вкладенні коштів в агреговані фактори “капітал” і “праця”. 

Визначаються зони беззбиткового інвестування у виробництво за умови, що капіталовкладення у вироб-
ничі фонди і робочу силу здійснюються в пропорції, що відповідає оптимальній фондоозброєності. Виве-

дені на основі оптимальної фондоозброєності гранична норма заміщення ресурсів, а також зони беззбит-

кового інвестування можуть служити важливими додатковими характеристиками при застосуванні 
виробничих функцій у процесі аналізу випуску продукції на підприємствах України. 
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ECONOMIC ASPECTS OF MATHEMATICAL ANALYSIS OF 

COBB-DOUGLAS PRODUCTION FUNCTION AND CES-FUNCTION 
 

Abstract. The possibility of optimization of the output within the Cobb-Douglas production function and the 
function with constant elasticity of the substitution of the resources is researched. The optimal capital-labor ratio 

providing maximization of the output is determined. It is shown that in this case the marginal rate of the sub-
stitution of the resources is equal to one. A new interpretation of the marginal rate of the substitution of the resour-

ces as an indicator of the disparities by investing funds in the aggregate factors “capital” and “labor” is offered. 

The zones of the breakeven investment into the production provided that the investments into the production funds 
and labor force implement in proportions corresponding optimal capital-labor ratio are determined. The mar-

ginal rate of the substitution of the resources and the breakeven investment zones derived based on the capital-
labor ratio can be important additional features by using the production functions in the analysis of the output of 

the enterprises of Ukraine.  
 

Keywords: optimization, capital-labor ratio, production function, breakeven, investment, the substitution of 

the resources. 

 
Постановка проблеми. Питання оптимізації 

виробництва, раціонального використання наявних 

ресурсів, зокрема виробничих фондів (K) і робочої 

сили (L), завжди постають перед менеджерами 

будь-якого суб’єкта господарювання (підприємс-

тва, регіону, галузі, народного господарства в ціло-

му). Зазвичай дана проблема розглядається в де-

кількох головних аспектах у залежності від обра-

ного критерію оптимізації. З цієї точки зору задача 

в самому загальному вигляді може бути сфор-

мульована наступним чином: 

1) знайти такий рівень фактичної фондоозброє-

ності, який забезпечує максимум валового прибут-

ку суб’єкта господарювання; 

2) знайти такий рівень фактичної фондоозброє-

ності, який забезпечує максимум випуску продукції 

суб’єкта господарювання. 

На нашу думку, дані варіанти поставленої зада-

чі можуть бути досить успішно вирішені за допо-

могою двохфакторних виробничих функцій (ВФ): 

                     Q = f(K; L),                             (1) 

де Q – випуск продукції (робіт, послуг) су-

б’єктом господарювання за певний період часу (за-

звичай за рік).    

ВФ є важливим елементом побудови та вико-

ристання сучасних економетричних моделей на всіх 

рівнях управління, починаючи з робочого місця, 

агрегату, автоматизованої лінії (внутрішньовироб-
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ничий рівень), підприємства (мікрорівень), групи 

підприємств (галузевий та регіональний рівні) і за-

кінчуючи народним господарством країни в цілому 

(макрорівень).  

З цього приводу Г.Б. Клейнер зазначає: “Відоб-

ражаючи в стислій формі один із головних еконо-

мічних процесів – процес виробництва продукції, 

виробничі функції служать корисним інструмен-

том, дозволяють проводити різноманітні аналітичні 

розрахунки, визначати ефективність використання 

ресурсів і доцільність їх додаткового залучення у 

виробництво, прогнозувати випуск продукції і конт-

ролювати реальність планових проектів” [1, с. 3]. 

Слід відзначити, що певні напрацювання в 

області застосування ВФ для вирішення першого 

варіанта сформульованої задачі оптимізації можна 

знайти в сучасній економіко-математичній літера-

турі (див. роботи [2, с. 66-69, 74-75; 3]). Щодо дру-

гого варіанта – знаходження рівня фактичної фон-

доозброєності, який максимізує випуск продукції, – 

то йому приділялось дуже мало уваги, оскільки в 

якості основної мети господарювання у ринковій 

економіці частіше за все розглядалося отримання 

прибутку.   

Між тим, в умовах жорсткої конкурентної бо-

ротьби у всіх галузях світового народного госпо-

дарства, загострення проблеми підвищення конку-

рентоздатності вітчизняних товаровиробників у 

зв’язку з намаганням України вступити до ЄС да-

ний аспект оптимізації представляється вельми ак-

туальним і злободенним. Адже боротьба за ринки 

збуту неможлива без нарощування випуску високо-

якісної продукції з мінімальними витратами вироб-

ничих фондів і робочої сили. 

Окрім того, розв’язання даної задачі, на наш 

погляд, дозволить вирішити ще одну важливу проб-

лему фінансової діяльності суб’єктів господарю-

вання – оцінку зон беззбиткового інвестування, що 

врешті-решт забезпечить підвищення ефективності 

роботи українських підприємств і галузей товарно-

го виробництва.  

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-

значимо, що в роботах Є.В. Черевко [4, с. 388-390; 

6], В.О. Янкового [5; 7] виведена формула опти-

мальної фондоозброєності в умовах, коли вироб-

ництво продукції адекватно описується ВФ Кобба-

Дугласа, Кобба-Дугласа-Тінбергена. Вона визна-

чається наступним співвідношенням: 

                                   (2) 

де величини К, L вимірюються у вартісному 

вираженні; α, β – коефіцієнти еластичності випуску 

продукції за виробничими фондами і витратами 

праці відповідно. 

При цьому максимум продукції в грошовому 

вираженні (maxQ) дорівнює 

             (3) 

де А – коефіцієнт масштабу ВФ Кобба-Дугласа 

(0 < А). 

Окрім того, у цих же роботах було показано, 

що в умовах інвестування деякого додаткового ка-

піталу С1 = К1 + L1 у виробництво в співвідношенні 

(2) зони беззбитковості визначаються наступною 

нерівністю:  

     (4) 

При цьому в залежності від ступеня однорід-

ності ВФ Кобба-Дугласа можливі три випадки. 

1.  +  > 1. У такій ситуації говорять про пози-

тивний ефект розширення масштабів виробництва. 

При цьому розмір інвестиції, яка забезпечить при-

бутковість додаткового виробництва, буде обмеже-

ний знизу. З нерівності (4) випливає, що інвестиція 

буде беззбитковою при 

            (5) 

2.  +  < 1. У цьому випадку говорять про не-

гативний ефект розширення масштабів виробниц-

тва, а розмір інвестиції, яка забезпечить його без-

збитковість, в такій ситуації буде обмежений зверху: 

             (6) 

3.  +  = 1 (при лінійній однорідності ВФ 

Кобба-Дугласа) спостерігається нульовий ефект 

розширення масштабів виробництва, тобто прибут-

ковість нового виробництва не залежить від роз-

міру авансованого додаткового капіталу С1, а виз-

начається певним співвідношенням коефіцієнтів 

побудованої функції: 

                 (7)  

 

Постановка завдання. Мета статті полягає у 

визначенні параметрів ВФ, зокрема граничної нор-

ми заміщення ресурсів, які випливають із умов 

оптимальної фондоозброєності, що максимізує ви-

пуск продукції суб’єктів господарювання, а також 

дослідження цих умов і зон беззбитковості для 

функції з постійною еластичністю заміщення ресур-

сів (CES-функції – від англ. абревіатури Constant 

Elasticity of Substitution). 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Легко показати, що в умовах оптимальної фондооз-

броєності (2), (3) величина граничної норми за-

міщення ресурсів для ВФ Кобба-Дугласа дорівнює 

одиниці [8; 9]. Дійсно  

                   (8) 

Це означає, що одна додаткова грошова одини-

ця (100, 1000, 10000 … грн.), спрямована у вироб-

ничий капітал, буде забезпечувати зменшення вит-

рат праці на точно таку ж грошову одиницю при 

умові незмінності випуску продукції. Натомість 

невиконання співвідношення h = 1, яке випливає з 

формули (8), можна розглядати як сигнал про пору-
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шення оптимальної фондоозброєності, тобто про 

певні диспропорції при інвестуванні коштів у агре-

говані виробничі фактори “капітал” і “праця”.  

Так, якщо h > 1, то це буде свідчити про те, що 

фактична фондоозброєність перевищує оптималь-

ну. В цьому випадку можна говорити про надмірні 

витрати капіталу, що спрямований у виробничі 

фонди, в порівнянні з коштами на оплату праці. 

Тобто суб’єкту господарювання, наприклад підпри-

ємству, слід скоротити основні виробничі фонди, 

витрати на сировину, матеріали тощо або підвищи-

ти фонд оплати праці за рахунок залучення до-

даткових працівників, посилення їх матеріального 

стимулювання. Ясно, що в ситуації h < 1 управ-

лінські рекомендації дзеркально протилежні: під-

приємству потрібно нарощувати фондоозброєність 

живої праці.   

Розглянемо СЕS-функцію, яка завдяки грани-

цям зміни своїх коефіцієнтів задовольняє неокла-

сичним умовам: 

         (9) 

де А0 – коефіцієнт шкали (0 < А0); А1 – кое-

фіцієнт ваги виробничого фактора 

(0 < А1 < 1); р – невідомий параметр ВФ (-1 ≤ р); γ 

– показник ступеня однорідності ВФ (0 < γ). 

 Коефіцієнти СЕS-функції підлягають оціню-

ванню за відомими значеннями показників Q, К, L, 

взятими з бухгалтерської та фінансової звітності 

досліджуваних суб’єктів господарювання. Слід ма-

ти на увазі, що вираження (9) принципово немож-

ливо привести до лінійного вигляду і, отже, вико-

ристати звичайні методи оцінки невідомих коефі-

цієнтів. Тому в даному випадку застосовують мето-

ди приблизного ітеративного оцінювання, зокрема 

нелінійний метод найменших квадратів.  

На нашу думку, найбільш конструктивним предс-

тавляється підхід до апроксимації СЕS-функції, за-

пропонований Дж. Кментою. Він базується на лога-

рифмуванні (9) і розкладанні результату в ряд Тей-

лора з подальшим застосуванням до отриманої набли-

женої моделі кореляційно-регресійного аналізу [10]. 

M. Kубініва та ін., використовуючи підхід 

Кменти в якості методу знаходження первісної 

оцінки параметрів СЕS-функції, розробили проце-

дуру пошуку рішення поставленого завдання із 

заданою точністю на базі використання ітеративно-

го алгоритму мінімізації цільової функції залишків 

моделі за методом Марквардта. Вказана процедура 

знайшла своє втілення в програмі MACRO6, напи-

саній на мові Бейсік [11, с. 137-149], яка досить 

легко адаптується до сучасного програмного забез-

печення за допомогою макросів редактора Excel.  

Еластичність заміщення ресурсів σ для СЕS-

функції знаходиться за формулою:  

                     (10) 

Відомо, що СЕS-функція в залежності від зна-

чення параметра р узагальнює інші ВФ: 

1) при р = -1 отримаємо лінійну функцію (елас-

тичність заміщення ресурсів σ = ∞); 

2) при р → 0 вираження (9) перетворюється у 

ВФ Кобба-Дугласа (еластичність заміщення ресур-

сів σ = 1); 

3) при р → ∞ отримаємо функцію Леонт’єва 

(еластичність заміщення ресурсів σ = 0). 

Застосовуючи підхід, викладений у роботах [4-6], 

виведемо формулу оптимальної фондоозброєності 

в умовах, коли виробництво продукції адекватно 

описується СЕS-функцією. При цьому загальну су-

му капіталу, вкладеного у виробництво продукції, 

позначимо через С (С = К + L).  

Для вирішення поставленого завдання знайде-

мо L з рівняння зв’язку L = С – К і підставимо у 

вираження (9). Будемо шукати максимум СЕS-

функції:  

  (11) 

Знайдемо критичні точки вираження (11), в 

яких перша похідна Q´ по К дорівнює 0 або ∞: 

Очевидно, що Q´ = 0 або Q´ = ∞, коли один із 

співмножників вираження (12) дорівнює 0. Розгля-

немо обидва випадки: 

   (13) 

Знайдемо рішення першого рівняння системи 

(13): 

         (14) 

Оскільки С – К = L, то рівняння (14) приймає 

такий кінцевий вигляд: 

                         (15) 

    (12) 
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Визначимо капітал К із співвідношення (15) і 

підставимо його в формулу (9) з метою визначення 

максимального випуску продукції Q у грошовому 

вираженні: 

 

(16) 

Оскільки у першому випадку Q = 0 при будь-

яких значеннях коефіцієнтів СЕS-функції, то фон-

доозброєність, що визначається формулою (15), не 

є точкою екстремуму.  

Знайдемо рішення другого рівняння системи 

(13): 

         

(17)

 
Звідси оптимальна фондоозброєність для дру-

гого випадку з урахуванням позначення (10) дорів-

нює: 

         

(18)

 
Підставляючи вираження капіталу К із (18) у 

формулу (9) з метою визначення максимального 

випуску продукції Q, у результаті елементарних 

перетворень отримаємо: 

Через те, що у другому випадку Q = 0 лише при 

певних значеннях коефіцієнтів СЕS-функції (А0 = 0; 

А1 = -1), які не належать до області визначення 

коефіцієнтів ВФ (9), то фондоозброєність, що роз-

раховується за формулою (18), може розглядатись 

як точка екстремуму даної ВФ.  

Підставимо тепер вираження оптимальної фон-

доозброєності з вираження (18) у формулу, що виз-

начає граничну норму заміщення ресурсів h для 

ПФ (9):  

      

(20)

 
Тобто для СЕS-функції ми отримали результат, 

аналогічний (8): в умовах оптимальної фондооз-

броєності (18), (19) величина граничної норми замі-

щення ресурсів для ВФ (9) теж дорівнює одиниці. 

Це означає, що обидві ВФ, які розглядаються, по-

водять себе в екстремальних ситуаціях тотожно.  

Як відзначалося вище, особливий інтерес предс-

тавляє собою використання побудованої функції (9) 

з метою прийняття управлінських рішень щодо 

додаткової інвестиції С1 = К1 + L1 у виробництво за 

умови її потенційної беззбитковості. Очевидно, 

якщо всі змінні СЕS-функції представлені в грошо-

вому вираженні, то різниця Q1 – С1 = р(С1) визначає 

величину прибутку, отриманого в результаті ін-

вестування. У випадку, коли даний процес адек-

ватно описується СЕS-функцією, величина р(С1) 

дорівнює  

    

(21) 

Ясно, що зона беззбитковості інвестування у 

виробництво додаткового капіталу С1 випливає з 

формули (21), коли р(С1) ≥ 0. Відразу відзначимо, 

що величини К1, L1 будемо визначати у відношенні 

оптимальної фондоозброєності (18), тобто за нас-

тупних умов: 

  

(22)

 
Виразимо величини К1, L1 через С1: 

  

(23)

 
 

 

Позначимо  

     

(24) 

Тоді з урахуванням (23) можна записати K1 = 

NC1, L1 = MC1, N + M = 1. Очевидно, що для даного 

вираження виконуються всі умови (22). Підставимо 

отримані значення К1, L1 у формулу прибутку (21), 

який будемо вважати не негативним:  

 

(25) 

Звідси випливає базова нерівність, виконання 

якої забезпечує беззбитковість додаткового інвес-

тування у виробництво: 

 

                                     

(19)
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(26)

 
У залежності від значення показника ступеня 

однорідності СЕS-функції γ можливі три випадки: 

1. γ > 1, тобто при позитивному ефекті роз-

ширення масштабів виробництва точка і зона без-

збитковості на основі (26) визначаються нерівністю  

         

(27) 

Це означає, що для забезпечення беззбиткового 

виробництва величина мінімальної інвестиції С1 

повинна задовольняти нерівність (27). 

2. γ < 1, тобто при негативному ефекті роз-

ширення масштабів виробництва точка і зона без-

збитковості за допомогою формули (26) визна-

чаються нерівністю 

      

(28) 

Це означає, що для забезпечення беззбиткового 

виробництва величина максимальної інвестиції С1 

повинна задовольняти нерівність (28). 

3. γ = 1 (при лінійній однорідності СЕS-функції) 

спостерігається нульовий ефект від розширення 

масштабів виробництва, тобто воно виявиться без-

збитковим при будь-якій величині авансованого 

капіталу С1. Однак беззбитковість у цьому випадку 

забезпечується певним співвідношенням коефіцієн-

тів побудованої ВФ. Згідно з базовою нерівністю 

(26) необхідно, щоб параметри СЕS-функції задо-

вольняли наступну нерівність: 

              

(29) 

Очевидно, що виконання нерівностей (27)-(29) 

прямо залежить від величини коефіцієнта шкали 

А0. Малі значення даного параметра, отримані в 

економіко-математичному дослідженні, сигналізу-

ють про негативний стан економіки підприємства 

(галузі, регіону, країни), в першу чергу за рахунок 

недосконалості законодавства і податкової полі-

тики держави. Саме переважно фіскальний харак-

тер існуючої податкової політики держави по від-

ношенню до малого і середнього бізнесу прояв-

ляється при розрахунках ВФ (9) у низьких значен-

нях параметра А0.  

 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі. Таким чином, формули 

(2), (18) дозволяють досліднику визначити точки 

оптимальної фондоозброєності, в яких випуск про-

дукції досягає свого максимуму за умови, що ви-

робництво суб’єктів господарювання підпорядко-

вується відповідно ВФ Кобба-Дугласа або СЕS-

функції. Формули (3), (19) надають можливість 

отримати достовірну оцінку шуканого максимуму. 

Величина граничної норми заміщення ресурсів 

у цих точках для обох вказаних ВФ дорівнює оди-

ниці. Натомість відхилення від значення h = 1 слід 

тлумачити як сигнал про порушення оптимальної 

фондоозброєності, тобто про певні диспропорції 

при інвестуванні коштів у агреговані виробничі 

фактори “капітал” і “праця”.  

Окрім того, традиційне застосування ВФ Кобба-

Дугласа і СЕS-функції як ефективних засобів еко-

номічного аналізу витрат виробничих ресурсів су-

б’єктів господарювання може бути істотно пошире-

не та поглиблене за рахунок використання нерів-

ностей (5)-(7), (27)-(29), котрі відкривають перед 

дослідниками і практиками нові можливості в сфері 

прогнозування зон беззбитковості капітальних вкла-

день та управління інвестиційними проектами. 
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Анотація. На основі аналізу неоінституційної парадигми уточнюється зміст дефініцій “інститут” 
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Постановка проблеми. Перемога антиолігар-

хічної революції повернула Україні перспективу 
стати на шлях європейського розвитку. Однак процес 
демонтажу олігархічної політико-економічної моделі 
затягується внаслідок повільних і часткових реформ, 
які здійснює постмайданівська правляча еліта. 

В зв’язку з тим на сьогодні існує глибока сус-
пільна потреба у наукових публікаціях, в яких були 
б обґрунтовані й окреслені шляхи постолігархіч-
ного транзиту. Йдеться про те, якою має бути по-
точна антикризова економічна політика зокрема і 
стратегія інституційних змін загалом. 

 

Аналіз досліджень і публікацій. Проаналізо-
вана література здебільшого присвячена питанням, 
що стосуються з’ясування політико-правових, еко-
номічних факторів посткомуністичної трансформа-
ції, а також суті та основних атрибутів олігархіч-
ного капіталізму [1; 3; 6; 11]. Однак ця проблема і 
надалі потребує ряд уточнень, доповнень і узагаль-
нень, особливо в частині вирішення теоретичних 
проблем переходу від олігархічної до вільнорин-
кової моделі економіки. 

 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз генезису та основних атрибутів олігархічно-
го капіталізму й окреслення стратегічних пріорите-

тів трансформації в умовах переходу до вільнорин-
кового капіталізму. 

 
Виклад основного матеріалу дослідження. На 

підставі узагальнень висновків неоінституційної па-
радигми інститути слід розуміти як набір формаль-
них і неформальних правил, які визначають певні 
обмеження та стимули суб’єктів суспільної діяль-
ності, а також результати суспільного розвитку [1, 
13]. Їх виконання забезпечується відповідними ус-
тановами, статус та функції яких визначаються пра-
вовими та моральними нормами. Інституційні сис-
теми – це сукупність однорідних інститутів у будь-
якій сфері суспільної діяльності. Економічні інсти-
тути визначають обмеження та стимули суб’єктів 
господарської діяльності й результати економічно-
го розвитку. Вони забезпечують економічне зрос-
тання та справедливий (несправедливий) розподіл 
суспільного багатства. Економічні інститути регу-
люють відносини власності, фондового ринку, фіс-
кальні, банківсько-кредитні й корпоративного ме-
неджменту. Економічні інститути в залежності від 
їх впливу на економічне зростання та справедливий 
розподіл національного багатства можна класифі-
кувати як такі, що ґрунтуються на засадах свободи 
– відкритого доступу або інклюзивні та гноблення – 
обмеженого доступу та екстрактивні. 
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Інститути свободи стимулюють вільну конку-

ренцію та обмежують рентоорієнтовану поведінку 

суб’єктів господарської діяльності. Натомість інсти-

тути гноблення стимулюють корупційну поведінку 

суб’єктів господарської діяльності й обмежують 

рівний, конкурентний доступ громадян до еконо-

мічних ресурсів. 

Для позначення ступеня розвитку інститутів рин-

кової економіки використовуються індикатори, 

сформульовані в індексах економічної свободи та 

сприйняття корупції. Індекс економічної свободи 

включає 10 параметрів: свободу бізнесу, торгівлі, 

грошову, податкову, фінансову, праці, від втручан-

ня уряду та корупції, гарантій прав власності. 

Країни в залежності від кількості балів, набраних за 

вищеназваними параметрами, поділяються на віль-

ні – 80-100 бали; переважно вільні – 70-79,9 бали; 

помірно вільні – 60-69,9 бали; переважно невільні – 

50-59,9 бали; невільні – 0-49,9 бали. Перевага 

індексу економічної свободи над іншими індексами 

полягає в тому, що він одночасно охоплює в інтег-

рованому вигляді показники інституційного роз-

витку в усіх сферах національної економіки. 

На підставі аналізу даної таблиці можна зроби-

ти наступні висновки. По-перше, всі посткомуніс-

тичні країни зробили помітні зрушення на шляху 

розбудови інститутів вільноринкової економіки 

порівняно з початком трансформаційного періоду. 

Що стосується подолання корупції, то тут спосте-

рігається прогрес у залежності від одночасної роз-

будови інститутів вільного ринку та консолідованої 

політичної демократії. По-друге, у країнах, які ста-

ли членами ЄС (Естонія, Румунія), спостерігається 

стабільність щодо прогресу в сфері подолання ко-

рупції та розширення економічної свободи. По-

третє, слабка кореляція між розбудовою інститутів 

ринкової економіки та обмеженням корупції спос-

терігається в країнах, які мають консолідовані авто-

ритарні режими. По-четверте, Україна згідно з да-

ною таблицею не відзначається помітними резуль-

татами у цій сфері, але має вагомі шанси на успіх у 

зв’язку з імплементацією положень Угоди про асо-

ціацію. Ухвалене законодавство у сфері протидії ко-

рупції, дерегуляції підприємницької діяльності, лі-

бералізації митного та податкового режимів і ско-

рочення витрат на утримання державного апарату 

та забезпечення його відповідними пільгами та 

привілеями має послужити інституційним фунда-

ментом на шляху розбудови інститутів вільнорин-

кової економіки. 

Однак посткомуністичний перехід, крім розбу-

дови інститутів вільного ринку, передбачає також 

макроекономічну стабілізацію та ліберізацію на по-

чатку трансформаційного періоду. На думку Л. Баль-

церовича, макроекономічна стабілізація має забез-

печити демонтаж інститутів старої системи і тим 

самим створити передумови для переходу [2]. 

Для того, щоб окреслити реформаторські пріо-

ритети на сьогоднішньому етапі, необхідно узагаль-

нити систему факторів, які призвели до формуван-

ня олігархічного капіталізму. В цьому контексті 

важливо звернути увагу на темп та розмах прове-

дення радикальної економічної політики, відобра-

женої в табл. 2. 

Радикальні економічні реформи охоплюють фі-

нансову стабілізацію, яка поєднує рестрикційну 

монетарну та фіскальну політику й всеохоплюючу 

лібералізацію (цінову, зовнішньоекономічної діяль-

ності, валютну). 

 

Таблиця 1 

Динаміка розвитку інститутів свободи та гноблення у  

посткомуністичних країнах 

 

Індекс економічної свободи Індекс сприяння корупції (місце) 
Країна 

1995 2005 2010 2015 1995 2005 2010 2015 

Білорусь 40,4 46,7 48,7 49,8 4,1 (43) 2,6 (107) 2,5 (127) 3,1 (119) 

Естонія 65,2 75,2 74,7 76,8 5,7 (27) 6,4 (27) 6,5 (26) 6,9 (26) 

Казахстан 41,8 53,9 61,0 63,3 3,0 (65) 2,6 (107) 2,9 (105) 2,9 (126) 

Румунія 42,9 52,1 62,2 66,6 2,9 (68) 3,0 (85) 3,7 (69) 4,3 (69) 

Україна 39,9 55,8 46,4 46,9 1,5 (87) 2,6 (107) 2,4 (134) 2,6 (142) 

 

Складено за: [2; 3] 

 

 

Таблиця 2  

Розмах та темп реформ на початку 

трансформаційного періоду 

 

Країна 

Розмах-94 

індикатори 

світового 

банку 

Розмах-97 

індикатори 

ЄБРР 

Темп 

Чехія 3,61 3,52 0,95 

Естонія 2,93 3,48 1,90 

Словенія 4,16 3,18 1,74 

Польща 4,14 3,48 1,54 

Румунія 2,29 2,70 0,58 

Болгарія 2,90 2,78 0,94 

Росія 1,92 3,00 1,26 

Україна 0,80 2,41 0,54 

Молдова 1,62 2,56 1,07 

Киргизія 1,81 2,74 1,05 

Білорусь 1,07 1,67 0,41 

Узбекистан 1,11 2,19 0,68 

Туркменістан 0,63 1,30 0,41 

Казахстан 1,31 2,63 0,92 

 

Джерело: [12, с. 153] 
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Виходячи з даної таблиці, можна розкрити коре-
ляцію між темпом (швидкістю) і розмахом (узагаль-
неним показником) реформаторських заходів. Такі 
поняття використовує Л. Норгаард. Важливість да-
ного підходу полягає у тому, що він розрізняє роз-
мах 1994 (вимірюється за індикаторами Світового 
банку), що дає можливість визначити ефективність 
реформ на початку трансформаційного періоду і роз-
мах 1997 (вимірюється за індикаторами ЄБРР), що 
дозволяє розкрити кореляцію між результативністю 
економічних реформ та інституційним розвитком. 

В цьому аспекті лідером є Естонія, яка зробила 
великий стрибок у сумарному показнику проведен-
ня реформ у 1997 р. порівняно з 1994 р. Це означає, 
що радикальні економічні реформи дуже синхрон-
но супроводжувалися розбудовою політико-право-
вих та ринкових інститутів. Чехія, Польща і Слове-
нія, які були лідерами на початку проведення ре-
форм, дещо відстали від темпів інших країн. Украї-
на за розмахом реформ відставала майже від всіх 
посткомуністичних країн на початку трансформа-
ційного періоду, але за рахунок стабілізаційних за-
ходів, здійснених за президентства Л. Кучми, знач-
но поліпшила свої реформаторські результати. 

Таким чином, запізнілі й повільні економічні 
реформи та політико-правові й економічні інститу-
ційні зміни створили джерела для трансформації 
адміністративно-командної економіки в олігархіч-
ну. Тут важливо звернути увагу саме на ті джерела 
формування олігархату, які стали можливими внас-
лідок вищеназваних реформ. До них можна віднес-
ти: прямі бюджетні дотації державним підпри-
ємствам і отримання прибутків, пов’язаних із ними, 
приватними фірмами; отримання державних креди-
тів під низькі проценти в умовах гіперінфляції; за-
купівля енергоносіїв та інших природних ресурсів 
за низькими державними цінами з наступним їх 
продажем за високими ринковими цінами; “інсай-
дерська приватизація” – приватизація великих дер-
жавних підприємств.  

Отже, першим джерелом формування олігархії 
була обмежена лібералізація та фінансова стабілізація, 
які призвели до глибокої деформації цін, що пок-
ладалося в основу вище названих корупційних схем.  

Другим джерелом стала інсайдерська велика 
приватизація, в результаті якої привілейовані кола, 
які збагатилися ще раніше, отримали майже за 
безцінь державні й муніципальні активи. Під інсай-
дерською приватизацією розуміють таку форму 
приватизації, через яку активи державних підпри-
ємств передаються у власність їхніх трудових ко-
лективів. При цьому доступ до інформації про реаль-
ний стан та ціну активів має керівництво даними 
державними підприємствами. В даному випадку 
приватизаційне законодавство спеціально форму-
ється відповідними лобістами, які є представ-
никами директорату промислових підприємств (в 
Україні – парламентська група “239”). Інсайдерські 
механізми приватизації, які мали масштабне поши-
рення у багатьох посткомуністичних країнах (особ-
ливо в Росії й Україні), знайшли глибоке висвіт-
лення у працях багатьох іноземних авторів [17; 18; 
19]. Такий спосіб приватизації призвів до олігар-
хізації економіки, оскільки власники компаній за-
володіли підприємствами всього виробничого цик-

лу (сталеварними підприємствами, вугільними шах-
тами, експортними портами).  

У контексті приватизації важливо враховувати 
вплив способу приватизації на подальшу продук-
тивність приватизованих підприємств [6, с. 52]. 
Найвищу продуктивність мають новостворені фір-
ми. За ними розташовуються малі й середні підпри-
ємства, далі – великі підприємства, а найгіршими 
показниками продуктивності відрізняються держав-
ні підприємства.  

Методологічною основою для визначення ос-
новних атрибутів олігархічного капіталізму послу-
жили такі теоретичні положення: О. Гаврилишина 
про розуміння олігархату як концентрації власності 
та фінансових активів в руках політико-бізнесових 
еліт (“економічної олігархії”) [6, с. 319-320]; О. Фі-
суна про олігархічний неопатрімоніалізм як захоп-
лення і розподіл держави регіональними, рентоо-
рієнтованими групами через клієнтурно-патронаж-
ну мережу [15, C.172]; Д. Норта про тип соціаль-
ного порядку обмеженого доступу, який ґрунту-
ється на певній формі природної держави (крихкої, 
базової й зрілої) [13]; В. Ланового про особливості 
та організаційну структуру олігархічних операцій в 
Україні [11]. 

Таким чином олігархічний капіталізм виник у 
тих країнах, які проводили повільні часткові еконо-
мічні реформи та розбудову політико-правових та 
економічних інститутів. Як політико-економічна 
система олігархічний капіталізм передбачає кон-
центрацію капіталу в руках владо-управлінської 
верхівки (політичної, адміністративної, правоохо-
ронної та судової). Цей капітал нагромаджений не 
шляхом підприємницької діяльності в рамках гло-
бальної й національної вільної конкуренції, а ко-
рупційних схем у сфері публічної господарсько-фі-
нансової діяльності. Характерними ознаками олі-
гархічного капіталізму є:  

 монополія політичної влади у вигляді консо-
лідованого і напівконсолідованого авторитарного 
та гібридного режимів;  

 домінування політичної олігархії, тобто со-
ціальної групи, яка завдяки максимальному наб-
лиженню до верховної влади має необмежений дос-
туп до фінансових і природних ресурсів та здійс-
нює контроль над політико-правовими, правоохо-
ронними й адміністративними структурами влади; 

 зв’язок політики і бізнесу, який ґрунтується 
на тіньових механізмах співпраці й взаємній цирку-
ляції політичної та економічної олігархій; 

 органічний зв’язок політики й адміністратив-
ної діяльності, який передбачає формування адмі-
ністративного апарату політичною верхівкою за 
кланово-корупційними критеріями; 

 цілковита залежність судової та правоохо-
ронної діяльності від політичних структур, які в 
знак нагороди за обслуговування їхніх кланових ін-
тересів надають їм право патронату над бізнесом та 
кримінальними структурами; 

 органічний зв’язок між політикою та кримі-
налітетом для виконання найбільш нелегальних та 
незаконних методів діяльності в інтересах політич-
ної та економічної олігархій; 
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 розгалужена система нелегального підкупу 
різних категорій населення з боку олігархії (так зва-
них тітушок) для виконання різноманітних замов-
лень кримінального та аморального спрямування з 
метою захисту їхніх інтересів; 

 розгалужена система легального підкупу ка-
тегорій населення з боку олігархії у вигляді со-
ціальних пільг, отримання звань і нагород (акаде-
мік, народний артист, заслужений діяч науки і 
техніки, Герой України); 

 інструментами збагачення олігархії є митно-по-
даткові, бюджетно-дотаційні, кредитні, цінові префе-
ренції, а також контроль над державними монополіями; 

 олігархічна економічна структура функціо-
нує у вигляді багатоярусного і багатогалузевого 
холдингу, в якому управління пакетом акцій здійс-
нює фінансова корпорація, і характеризується анта-
гонізмом інтересів між виробничими та фінансови-
ми секторами, загальнокорпоративним менедж-
ментом та менеджментом окремих підприємств. 

Олігархічний капіталізм призводить не тільки до 
економічного занепаду, але й моральної й інтелек-
туальної деградації суспільства. Найпотворніші фор-
ми він набуває у вигляді напівконсолідованого або 
консолідованого авторитаризму, де спостерігається 
найвища ступінь монополізації влади і власності, що 
спричинює найвищий рівень «розквіту» корупції. 

Україна у післяреволюційний період зробила 
ряд реформаторських кроків на шляху демонтажу 
олігархату і побудови інститутів вільного ринку, 
які за своїм історичним значенням перевершують 
всі попередні реформаторські досягнення за остан-
ню чверть століття (3, 9, 10, 14). Однак темп і роз-
мах реформ виявився недостатньо високим, щоб 
істотно демонтувати олігархічну модель економіки. 
Про це засвідчує експертний аналіз індексу еконо-
мічної свободи станом на 2016 рік, згідно з яким 
Україна з 46,8 балів займає 142 місце – одне з най-
нижчих у Європі. Це насамперед стосується таких 
показників економічної свободи: свобода від ко-
рупції – 25 балів, захист прав власності – 26 балів, 
держвидатки – 30 балів, інвестиційна та фінансова 
свобода – відповідно 20 та 30 балів. З такими по-
казниками в названих сферах не можна досягти іс-
тотних змін у демонтажі олігархату. Для того, щоб 
у найближчі терміни створити фундамент вільного 
ринку, необхідно передусім на законодавчому та 
інституційному рівнях забезпечити: 

- широкомасштабну приватизацію державного 
сектора в рамках відкритих та прозорих аукціонів із 
залученням іноземних інвесторів на рівних умовах 
із національними; 

- виключно аукціонний спосіб використання 
публічної власності (державної й комунальної) у 
вигляді оренди і концесії; 

- скасувати мораторій на продаж землі й ухва-
лити пакет законів для створення вільноринкового 
середовища в аграрному секторі; 

- гарантії прав власності та виконання контрактів 
шляхом створення незалежної й справедливої судової 
системи в рамках ухвалення конституційних змін; 

- проведення переатестації всіх суддів, проку-
рорів із використанням обов’язкової перевірки на 

доброчесність та спеціалізованого комп’ютерного 
тестування в режимі онлайн; 

- завершити створення всіх антикорупційних 
інститутів, які б у найкоротші терміни забезпечили 
ефективну боротьбу з корупцією; 

- стимулювати антикорупційну діяльність шля-
хом запровадження обов’язкової антикорупційної 
громадської експертизи, а також отримання вина-
городи за провокацію корупційного злочину. 

 

Висновки та перспективи подальших дослід-
жень у даному напрямі. Країни, які невдало здійс-
нили посткомуністичний транзит, опинились у зоні 
олігархічного або державного капіталізму. Джерела-
ми встановлення олігархічного капіталізму є частк-
ові реформи у вигляді обмеженої макроекономічної 
стабілізації, лібералізації та інсайдерської привати-
зації. Внаслідок таких реформ політико-соціальні 
групи, які перебували при владі, зуміли сконцент-
рувати в своїх руках владу та власність, а більша 
частина населення опинилася в злиденному стано-
вищі. Олігархічний капіталізм ґрунтується на моно-
полії політичної влади в рамках консолідованого, 
напівконсолідованого, авторитарного та гібридного 
режимів. Він передбачає приватизацію політико-
владних функцій на основі зрощення політики та 
бізнесу, адміністративної діяльності, судової та 
правоохоронної діяльності й криміналітету. Пост-
олігархічний транзит можливий лише після лікві-
дації політичної монополії у вигляді консолідовано-
го або напівконсолідованого авторитаризму внас-
лідок народної революції. В післяреволюційний пе-
ріод необхідні радикальна перебудова всіх сус-
пільних інститутів (у першу чергу політико-право-
вих) і радикальне оновлення еліт шляхом вільних, 
чесних і прозорих виборів та люстрацій. 
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матеріалів та виробів в Україні. Запропоновано створити серію нових стандартів для оцінювання рівня 
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Постановка проблеми. Як відомо, на Мініс-

терство економічного розвитку і торгівлі України 

покладено відповідальність за формування та реалі-

зацію державної політики у сферах стандартизації, 

сертифікації, оцінки відповідності та управління 

якістю, а також державного ринкового нагляду й 

захисту прав споживачів та контролю за їх вико-

нанням [1]. У даній роботі ми обмежимося тільки 

розглядом питань, пов’язаних із реалізацією Закону 

України “Про державний ринковий нагляд і конт-

роль нехарчової продукції” від 2 грудня 2010 року 

№2735-VI на прикладі продукції вітчизняної текс-

тильної промисловості. 

Необхідність реалізації Угоди із СОТ, Угоди 

про асоціацію України з ЄС, переорієнтація вітчиз-

няної промислової продукції на вимоги європейсь-

ких і міжнародних стандартів обумовили суттєві 

зміни у системах державного технічного регулю-

вання та стандартизації в різних галузях промисло-

вого виробництва товарів, включаючи і вітчизняну 

текстильну та легку промисловість. Окрім цього, 

відбулися суттєві зміни у керівних органах системи 

стандартизації. Так, замість ліквідованого Держспо-

живстандарту України створено окрему Державну інс-

пекцію України з питань захисту прав споживачів. 

Функції формування та реалізації державної по-

літики у сфері технічного регулювання покладено 

на Департамент Міністерства економічного розвит-

ку і торгівлі України. Національним органом з пи-

тань стандартизації в Україні призначено державне 

підприємство – Український науково-дослідний і 

навчальний центр проблем стандартизації, сертифі-

кації та якості (ДП “УкрНДНЦ”), на який покладе-

но відповідальність за реалізацію державної полі-

тики у сферах стандартизації, метрології та під-

твердження відповідності [2]. 

На реалізацію нових підходів у сфері державної 

політики щодо подальшого вдосконалення системи 

технічного регулювання, стандартизації, сертифіка-

ції, оцінки відповідності, ринкового нагляду та ін-

ших нормативно-правових актів націлені прийняті 

в останні роки відповідні документи, а саме: 

- Закон України “Про державний ринковий 

нагляд і контроль нехарчової продукції” від 2 груд-

ня 2010 року №2735-VI; 

- Закон України “Про загальну безпечність не-

харчової продукції” від 2 грудня 2010 р. №2736-VI; 

- Закон України “Про технічні регламенти та оцін-

ку відповідності” від 15 січня 2015 р. №124-VIII; 

- Указ Президента України “Про Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України” від 31 

травня 2011 р. №634; 

- Постанова Департаменту технічного регулю-

вання Міністерства економічного розвитку і тор-

гівлі України “Про припинення дії на території 

України стандартів колишнього СРСР”, затвердже-

них до 1992 року. 

Цілком зрозуміло, що у перерахованих норма-

тивно-правових актах наведені тільки загальні по-

ложення щодо технічного регулювання, стандарти-

зації, сертифікації, оцінки відповідності та ринко-

вого нагляду продукції. Як ми вже зазначали, в 

даній роботі ми обмежимося тільки деталізацією 

шляхів реалізації Закону України “Про державний 

ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” 

на прикладі продукції вітчизняної текстильної 

промисловості. 

Вибір саме даної галузі як об’єкта ринкового 

нагляду і контролю безпечності продукції вітчизня-

них текстильних підприємств мотивується низкою 

причин. Назвемо основні з них [3, 4]: 

- вітчизняна текстильна промисловість нині 

знаходиться у затяжній економічній кризі; 

- на ринку текстилю та одягу України вже три-

валий час домінує продукція зарубіжних компаній; 

- частка експортної продукції у вітчизняному 

текстильному виробництві ще незначна; 

- формування асортименту, рівня якості та без-

печності вітчизняних текстильних матеріалів і ви-

робів в основному базується на застарілих стандар-

тах колишнього СРСР; 

- імплементація вимог європейських і міжна-

родних стандартів у практику роботи вітчизняної 

текстильної промисловості ще не набула системно-

го характеру; 

- від потреб текстильного виробництва суттєво 

відстає і галузева стандартизація, про що перекон-

ливо свідчить кількість розроблених у цій галузі 

нових і гармонізованих із європейськими та міжна-

родними стандартів. 

Безумовно, з допомогою одного тільки ринко-

вого нагляду текстильної продукції вирішити під-

няті питання нереально. Тут потрібні, на наш пог-

ляд, докорінні зміни державної політики щодо тех-

нічного регулювання у даній галузі та відповідна 

державна підтримка текстильних підприємств. То-

му органам ринкового нагляду в сфері вітчизняного 

текстильного виробництва, торгівлі текстильними 

товарами при їх митному оформленні доцільно зо-

середитися на вирішенні наступних завдань: 

- запровадження єдиного порядку визначення без-

печності текстильних матеріалів і виробів різного 

цільового призначення та способів виробництва; 

- встановлення відповідальності виробників і 

реалізаторів текстильної продукції за її безпечність; 

- контроль за виконанням вимог національних, 

європейських і міжнародних стандартів щодо забез-

печення рівня безпечності текстильної продукції, 

що знаходилися в обігу на ринку; 

- контроль за реалізацією у сфері текстильного 

виробництва вимог міжнародних екологічних стан-

дартів, оскільки відсутність екологічного сертифі-

кату щодо відповідності вимогам міжнародних 

стандартів обмежує доступ вітчизняної продукції 

на зарубіжні ринки. 

При цьому слід підкреслити, що Кабінетом Мі-

ністрів України затверджено перелік тих видів не-

харчової продукції України, яка вважається най-

більш небезпечною для її споживачів і підлягає обо-

в’язковому ринковому нагляду. Це стосується про-

дукції, на яку затверджені технічні регламенти [5]. 

Що стосується продукції вітчизняної текстиль-

ної промисловості, то порядок її ринкового нагляду 

визначається тільки одним регламентом – “Техніч-

ний регламент щодо назв текстильних волокон і 

маркування текстильних виробів”, затверджений 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січ-

ня 2009 року №13.  

Враховуючи сучасний стан розвитку вітчизня-

ної текстильної промисловості та ситуацію на ни-

нішньому ринку текстилю, вважаємо доцільним: 

- розширити перелік тих видів текстильної про-

дукції, яка підлягає обов’язковому ринковому наг-

ляду; 

- розробити та затвердити необхідні технічні 

регламенти на дані види текстильної продукції. 

Це стосується передусім нових видів текстиль-

ної продукції (екотекстиль, нанотекстиль, біотекс-

тиль, медтекстиль, геотекстиль та ін.), рівень без-

печності яких ще недостатньо досліджено, а норми 

та критерії на неї ще не регламентовані та стандар-

тизовані [3]. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як 

відомо, останніми роками в Україні прийнято ряд 

законів, що гармонізують систему технічного регу-

лювання України з європейською. Це передусім 

стосується Законів України “Про державний ринко-

вий нагляд і контроль нехарчової продукції” і “Про 

загальну безпечність нехарчової продукції”. Реалі-

зація даних законів націлена на усунення загроз 

здоров’ю та безпеці споживачів або навколишньо-

му середовищу в процесі промислового виробниц-

тва чи інших галузей економіки. 

Конкретизуємо цей тезис. Наприклад, вітчизня-

ні стандарти у галузі текстильної й легкої промис-

ловості, як і в інших галузях промислового вироб-

ництва, вимоги до обов’язкової сертифікації їх про-

дукції, технічні умови в Україні ще не гарантують 

виробництва безпечної продукції, оскільки вони 

більш пов’язані з технічними характеристиками 

продукції, ніж із її безпечністю. Тому, на думку 

автора [1], систему доринкового ринкового нагляду 

та контролю товарів, які регулюються нормами ЄС, 

слід замінити на систему ринкового нагляду, що 

відповідає європейським принципам. 

Авторами роботи [2] відзначається, що країна-

ми ЄС підписано Директиву “Про загальну безпеч-

ність продукції”, яка передбачає створення системи 

попередження про небезпечні для споживача това-

ри – системи RAPEX. З метою реалізації Закону 

України “Про державний ринковий нагляд і конт-

роль нехарчової продукції” України рекомендуєть-

ся приєднатися до названої європейської системи. 

В роботі [3] розглядається широке коло завдань 

щодо формування та оцінювання екологічної без-

печності текстильних матеріалів і виробів різного 

волокнистого складу, призначення та способів ви-

робництва. Розкрито роль вітчизняної екологічної 

стандартизації, сертифікації, аудиту та експертизи 

у формуванні та оцінюванні рівня екологічної 

безпечності названих товарів. Запропоновано нові 

підходи до вибору та обґрунтування критеріїв та 

методів оцінки екологічної безпечності цих товарів. 

Обґрунтовано доцільність удосконалення методів 

оцінки рівня екологічної безпечності нових видів 

текстильних матеріалів і виробів (екотекстилю, на-

нотекстилю, текстилю елітного та технічного приз-

начення, медтекстилю та ін.). 

Автори роботи [4] обґрунтовують доцільність 

впровадження в сфері текстильної й легкої промис-

ловості України екологічної сертифікації продукції, 

оскільки її відсутність негативно впливає та істотно 

обмежує вихід нашої продукції на зарубіжні ринки 

і не відповідає вимогам міжнародних екологічних 

стандартів. Окрім цього, екологічна сертифікація 

продукції вітчизняної легкої промисловості спри-

ятиме підвищенню її конкурентоспроможності на 

вітчизняному та зарубіжних ринках. Для реалізації 

цього завдання авторами розроблені методологічні 

засади впровадження у сферу названих галузей 

промисловості системи екосертифікації продукції. 

 

Постановка завдання. Враховуючи актуаль-

ність піднятих проблем та на основі аналізу літера-

турних джерел і чинних в Україні нормативно-

правових актів, основним завданням цієї статті є 

виявлення та обґрунтування об’єктів та специфіки 

ринкового нагляду та контролю безпечності текс-

тильних матеріалів і виробів. 

 

Викладання основного матеріалу досліджен-

ня. Як відомо, згідно з Постановою Кабінету Мі-

ністрів України “Про затвердження переліку орга-

нів державного ринкового нагляду та сфер їх відпо-

відальності” від 1 червня 2011 року №573 націо-

нальним органом у сфері державного ринкового 

нагляду промислової продукції, включаючи продук-

цію вітчизняної текстильної промисловості, приз-

начено Держспоживінспекцію та її регіональні ор-

гани. Згідно з Положенням про Державну інспек-

цію України з питань захисту прав споживачів 

(Держспоживінспекцію), затвердженим Указом Пре-

зидента України від 22.02.2012 року №465, регіо-

нальні органи Держспоживінспекції з метою реалі-

зації державної політики з ринкового нагляду про-

дукції вітчизняної текстильної промисловості мо-

жуть виконувати наступні види робіт: 

- здійснювати моніторинг причин і кількості 

звернень користувачів текстильних виробів про за-

хист їх права на безпечність цих виробів та заподія-

ну шкоду здоров’ю у результаті експлуатації чи 

утилізації цих виробів; 

- проводити експертизу безпечності текстиль-

них матеріалів і виробів різного цільового призна-

чення та способів виробництва; 

- контролювати дотримання вимог до рівня без-

печності текстильних матеріалів і виробів при про-

веденні виставок, ярмарок та ін.; 

- знімати з виробництва ті види текстильної 

продукції, які в процесі контролю їх безпечності 

виявилися непридатними та небезпечними для ви-

користання; 

- своєчасно інформувати споживачів про вияв-

лені органами державного ринкового нагляду не-

безпечні види текстильної продукції, які вимагають 

зняття її з продажу та утилізації; 

- узагальнювати результати здійснення ринко-

вого нагляду текстильної продукції й виявляти при-

чини появи неякісної та небезпечної продукції [5]. 

Окрім перерахованих процедурних змін і шля-

хів пошуку вдосконалення ринкового нагляду віт-
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чизняної текстильної продукції, представляється 

доцільним більш детально розглянути й інші проб-

леми і невирішені питання щодо ринкового нагляду 

текстильних матеріалів і виробів різного цільового 

призначення та способів виробництва. 

По-перше, з метою підвищення ефективності 

існуючої у нашій країні системи державного рин-

кового нагляду текстильної продукції побутового 

та технічного призначення та контролю рівня її без-

печності, на наш погляд, назріла потреба розробки 

нового технічного регламенту щодо оцінювання 

відповідності названої продукції вимогам діючих 

державних стандартів, а також нового міжгалузево-

го державного стандарту щодо формування, обґрун-

тування та оцінки різних видів безпечності текстиль-

них матеріалів і виробів різного цільового приз-

начення, а також критеріїв і методів їх оцінки [3, 6]. 

Необхідність безвідкладного вирішення пору-

шених питань диктується низкою причин. Назвемо 

основні з них: 

- єдиний у сфері текстильного виробництва Украї-

ни “Технічний регламент щодо назв текстильних 

волокон і маркування текстильних виробів”, зат-

верджений Постановою Кабінету Міністрів України 

14 січня 2009 року №13, виявився недостатнім і 

вузькоінформативним для здійснення державного 

ринкового нагляду з оцінювання відповідності ви-

могам стандартів текстильної продукції й контролю 

її безпечності (особливо це стосується нових видів 

текстильних матеріалів і виробів, які з’явилися на 

вітчизняному ринку в останні роки); 

- у названому технічному регламенті практично 

відсутня інформація, яку можна використати при 

ринковому нагляді для оцінки відповідності текс-

тильних матеріалів і виробів різних способів вироб-

ництва та цільового призначення вимогам вітчиз-

няних гармонізованих із ними європейських і між-

народних стандартів. 

По-друге, суттєвої конкретизації щодо потреб 

здійснення державного ринкового нагляду продук-

ції текстильної промисловості вимагає процедура 

оцінювання рівня її безпечності. Така необхідність 

також обумовлена низкою причин, а саме: 

- у Законі України “Про загальну безпечність 

нехарчової продукції” при її ринковому нагляді 

мова йде тільки про додержання загальних вимог 

щодо безпечності цієї продукції при її ввезенні на 

митну територію України; 

- щодо контролю різних видів безпечності текс-

тильних матеріалів і виробів (хімічної, біологічної, 

механічної, термічної, санітарно-гігієнічної, еколо-

гічної та ін.), то вони при ринковому нагляді текс-

тильної продукції, як правило, поки не контролю-

ються; 

- першочергову увагу, на нашу думку, слід при-

ділити контролю тих видів безпечності текстильних 

матеріалів і виробів при їх ринковому нагляді, які 

визначають і відсутність загрози життю та здо-

ров’ю людини, виключають негативний вплив на 

самопочуття і працездатність людей на підприємст-

вах, гарантують безпечність текстильної продукції 

та технологій і виробництва, мінімізують негатив-

ний вплив цієї продукції та технологій її вироб-

ництва на довкілля.  

Судячи з аналізу літературних джерел [4, 6, 7, 

9, 10] і результатів наших досліджень [3, 8], при 

державному ринковому нагляді вітчизняної текс-

тильної продукції доцільно більшу увагу приділити 

формуванню, оцінюванню та контролю екологічної 

безпечності текстильних матеріалів і виробів одя-

гового, інтер’єрного, медичного та технічного 

призначення. Це обумовлено декількома причина-

ми, а саме: 

- постійним зростанням популярності та сфер 

застосування категорії екологічної безпечності текс-

тильних матеріалів і виробів при експортно-імпорт-

них операціях даної групи товарів; 

- використанням даної характеристики вітчиз-

няної текстильної продукції як основного критерію 

її запуску на зарубіжні ринки; 

- об’єктивністю, достовірністю та простотою 

визначення показників екологічної безпечності текс-

тильних матеріалів і виробів.  

Як відомо, екологічна безпечність текстильних 

матеріалів і виробів в нашій країні визначається у 

відповідності з вимогами ДСТУ 4239:2003. Мате-

ріали та вироби текстильні і шкіряні побутового 

призначення. (Основні гігієнічні вимоги), гармо-

нізованого з міжнародним екологічним стандартом 

Екотекс-100 [3]. Згідно з вимогами даних стандар-

тів екологічна безпечність різних за призначенням, 

волокнистим складом і способами виробництва 

текстильних матеріалів і виробів визначається за 

такими основними критеріями: 

- вмістом вільного і здатного частково виділя-

тися з текстильних матеріалів чи виробів формаль-

дегіду, апретованих формальдегідовмісними оброб-

ними препаратами; 

- залишками важких металів (миш’яку, свинцю, 

кадмію, хрому, ртуті, кобальту, міді, нікелю), здат-

них до екстрагування з текстильних матеріалів і ви-

робів, які потрапляють у них із хімічних волокон, 

синтетичних барвників, обробних препаратів та ін-

ших хімікатів текстильного призначення; 

- вмістом пестицидів, які використовуються 

при вирощуванні рослинних текстильних волокон; 

- вмістом токсичних марок синтетичних барв-

ників (особливо азобарвників); 

- вмістом різноманітних токсичних речовин 

(пентахлорфенолу, хлорорганічних носіїв та ін.), 

які використовуються у практиці текстильного об-

робного виробництва. 

При цьому слід підкреслити, що названі препа-

рати можуть безпосередньо чи опосередковано з 

одягу потрапляти в організм людини і спричиняти 

погіршення стану її здоров’я, викликати ті чи інші 

види захворювання, а також сприяти забрудненню 

довкілля. 

Тому невипадково у практиці зарубіжного текс-

тильного виробництва при ринковому нагляді за 

безпечністю текстильної продукції першочергова 

увага приділяється саме контролю рівня екологіч-

ної безпечності цієї продукції [3, 8]. 
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Висновки та перспективи подальших дослід-

жень. Сформульовано та обґрунтовано напрямки 

розвитку системи державного ринкового нагляду 

щодо оцінки відповідності та контролю безпечності 

текстильної продукції в Україні. Обґрунтовано 

необхідність розроблення та затвердження нового 

технічного регламенту щодо визначення відповід-

ності текстильної продукції вимогам вітчизняних 

стандартів, гармонізованих із європейськими та між-

народними стандартами та контролю якості текс-

тильної продукції України. Обґрунтовано доціль-

ність для потреб державного ринкового нагляду 

створення нового міжгалузевого ДСТУ щодо оці-

нювання та контролю різних видів безпечності 

текстильних матеріалів: виробів різного волокнис-

того складу, призначення та способів виробництва. 
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Анотація. Один із шляхів вирішення проблеми йододефіцитних захворювань – включення в раціон про-
дуктів, що містять йод. Авторами проаналізовано шляхи превентивної корекції йододефіциту, охарак-

теризовано природні йодовмісні харчові продукти. У статті проведений детальний аналіз харчової та 

біологічної цінності морських водоростей. Досліджено і проаналізовано хімічний склад ламінарії та 
цистозіри, яку добувають у Чорному морі. Наведено порівняння амінокислотного і мінерального складу 

ламінарії та цистозіри. Доведено можливість використання морських водоростей при виробництві хар-

чових продуктів, збагачених йодом та іншими біологічно цінними речовинами. При цьому одночасно пока-
зано, що споживання продуктів із використанням морських водоростей здійснює позитивний і корисний 

вплив на організм людини. 
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Abstract. One of the ways to solve the problem of iodine deficiency disorders – inclusion in to the diet the 

iodine containing foodstuffs. The authors analyzed the ways of preventive correction of iodine deficiency, charac-
terized natural iodine-containing foodstuffs. In the article a detailed analysis of nutritional and biological value of 

seaweeds is conducted. Investigated and analyzed the chemical composition of Cystoseira and Laminaria, which 

are received from the Black Sea. The possibility of using seaweeds in the production of foodstuffs enriched with 
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sumption of foodstuffs with seaweeds provides  positive and beneficial effect on the human body. 
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Постановка проблеми. Правильне харчування 

сприяє профілактиці захворювань, продовженню 

життя та створенню умов для підвищення здатності 

організму протидіяти несприятливим впливам нав-

колишнього середовища. На даний час кожна ін-

формована людина знає, наскільки харчування і се-

редовище проживання впливають на стан її здо-

ров’я, і прагне запобігти несприятливому впливу 

навколишнього  середовища на організм.  

Люди завжди прагнули до здорового способу 

життя, а тому надавали перевагу всьому, що пози-

тивно впливає на їх здоров’я. Скільки би людина не 

споживала їжі рослинного і тваринного походжен-

ня, у ній все рівно недостатньо тих чи інших віта-

мінів і мікроелементів, які необхідні нашому орга-

нізму, в тому числі і йоду. Саме тому повноцінне 

харчування є одним із пріоритетних факторів збе-

реження та зміцнення здоров’я людини. 

Один із напрямів у харчовій промисловості – 

створення харчових продуктів із заданою біологіч-

ною активністю на основі традиційних технологій.  

Найбільш поширеним видом порушення раціону 

харчування є його незбалансованість за основними 

харчовими мікронутрієнтами, особливо за вмістом 

йоду [1]. 
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У працях багатьох вчених було доведено, що 
ідеальною йодовмісною сировиною для виробниц-
тва харчових продуктів є морські водорості. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вив-
ченню харчової та біологічної цінності морських 
водоростей присвячені багаточисленні праці Кор-
зуна В. Н., Амініної Н. М., Підкоритової А. В., 
Парац А. М. та інших науковців.  

 

Постановка завдання. Нами було проаналізо-
вано шляхи превентивної корекції йододефіциту, 
охарактеризовано природні йодовмісні харчові про-
дукти. Досліджено харчову та біологічну цінність 
морських водоростей, проведено порівняльну оцін-
ку амінокислотного і мінерального складу ламінарії 
та цистозіри. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для обміну речовин і підтримки здоров’я людини 
виключно важливе значення має такий мікро-
елемент, як йод. Біологічна роль йоду пов’язана з 
його участю в утворенні гормонів щитовидної за-
лози – трийодтироніну і тироксину, які необхідні 
для біосинтезу білків, росту тканин, нормального 
розвитку головного мозку. Особливо важливим є 
йод для розвитку головного мозку плоду, дітей і 
підлітків. Недостатність йоду в людини призводить 
до розвитку епідеміологічного зобу, що характе-
ризується порушенням синтезу тиреоїдних гормо-
нів і пригніченням функції щитовидної залози [2]. 

Однією з серйозних проблем в Україні є не-
стача в харчуванні йоду. Йод у більшій або меншій 
кількості міститься в багатьох продуктах харчуван-
ня. При повноцінному харчуванні йододефіцит 
практично не загрожує, оскільки правильно складе-
ний раціон харчування дає можливість відкори-
гувати вміст йоду в організмі. 

Найбільший вміст йоду в морепродуктах, у той 

час як у наземних  продуктах харчування його мало 

(табл. 1).  

Як видно з табл. 1, вміст йоду в продуктах хар-

чування суттєво коливається, проте комбінація да-

них продуктів дає можливість забезпечити організм 

йодом та урізноманітнити раціон харчування. З 

продуктами харчування надходить до 90% йоду, з 

яких 57% із їжею рослинного походження і 33% – 

тваринного.   

Отже, вміст йоду в організмі безпосередньо 

залежить від того, наскільки багаті ним продукти, 

що використовують у їжу: з ними людина може от-

римати близько половини добової норми цього еле-

мента. Вміст йоду в звичайних харчових продуктах 

невеликий (4-15 мкг), але існують продукти харчу-

вання, які є носіями великої кількості йоду. Регу-

лярне використання в їжу йодовмісних продуктів, 

насичення ними нашого раціону дозволить у знач-

ній ступені вирішити питання про забезпечення 

організму достатньою кількістю йоду. 

Індивідуальна йодна профілактика передбачає 

використання продуктів із підвищеним вмістом йо-

ду (морська риба, молюски, водорості), а також 

профілактичних лікарських засобів та харчових до-

бавок, які забезпечують надходження фізіологічної 

кількості йоду (полівітаміни з мінеральними добав-

ками, препарати йодиду калію).  

Тому в усьому світі ведуться пошуки та тех-

нологічні розробки зі створення спеціальних йодо-

вмісних продуктів і БАД. 

Найкращим способом введення йоду в організм 

людини вважають використання у їжу природних 

харчових продуктів, що містять йод разом із інши-

ми необхідними поживними речовинами. До таких 

продуктів і належать морські водорості. 

 

Таблиця 1 

Вміст йоду в деяких продуктах харчування (на 100 г продукту) 3 

 

Продукт харчування Вміст йоду (мкг) Продукт  харчування Вміст йоду (мкг) 

Риба та морепродукти: 

- пікша 

 

416,0 

Рис 2,2 

- лосось  260,0 Яйця курячі  9,7 

- креветки  190,0 Овочі:  - шпинат  20,0 

- камбала  120,0 - редис 8,0 

- тріска  120,0 - картопля 3,8 

- морський окунь   74,0 - огірки 2,5 

- палтус  52,0 Фрукти: - яблука 1,6 

- оселедець свіжий 66,0 - груші 1,0 

- оселедець у соусі 6,0 - вишні 0,3 

- тунець 50,0 Молоко:  

- материнське молоко (з 10-го дня після родів) 

 

6,3 

- морські водорості 100000-200000 - коров’яче молоко (жирність – 1,5%) 3,7 

- вугор  4,0 Молочні продукти: 

- масло вершкове 

 

4,4 

- форель  3,5 - згущене молоко  9,9 

Хлібобулочні вироби 3,0-8,5 - сир (жирність – 40%) 

твердий 

3,4 

Крупи  1,5-4,5 - кефір (жирність –3,5%) 3,7 

Борошно 

пшеничне 

2,0-3,0 М’ясо (середньої жирності):  

- свинина 

 

3,0 

Житній хліб 8,5 - яловичина 3,0 

Білий хліб 5,8 - телятина 2,8 

Вівсяні пластівці 4,0   
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Морські водорості – унікальні рослини, що рос-

туть у воді і відрізняються від наземних рослин ба-

гатьма ознаками, основними з яких є відсутність сте-

бел, листя і коріння. Ламінарієві водорості є перс-

пективними для використання їх як сировини у хар-

човій промисловості за рахунок наявності у хімічно-

му складі різних елементів, необхідних для нормаль-

ного функціонування організму людини і зміцнення 

її здоров’я, таких як полісахариди, вільні амінокис-

лоти, каротиноїди, вітаміни групи В, вітаміни А, Е, 

С, макро- і мікроелементи, особливо йод і селен. 

Найбільшу цінність представляють бурі (Phaeo-

phyta) і червоні (Phodophyta) водорості – макрофі-

ти, тому що містять зазвичай значні кількості 

вуглеводів, білка, ліпідів. Так, у бурих водоростях 

вуглеводів визначають до 70% (від сухої маси), 

білка – 5-15 %, ліпідів – 1-3 %. Червоні водорості 

містять вуглеводів до 70%, білків – близько 20%, 

ліпідів – 1%. Зелені водорості накопичують білків 

40-45%, вуглеводів – 30-35% і ліпідів – 10% [4] 

Вміст різних органічних і мінеральних речовин 

у водоростях залежить від видової приналежності 

водорості, пори року, місця й умов вирощування, 

віку водорості і т.д. 

Бурі водорості містять переважно альгінати, фу-

коїдин і ламінарин, у той час як червоні водорості – 

агароноси. Ламінарин є інгібітором росту і розвитку 

багатьох вірусів, а після його етерифікації сірчаною 

кислотою набуває характерної властивості антико-

агулянту. Фукоїдин здатний утворювати виняткової 

міцності й в’язкості слиз, що використовується у 

приготуванні стабільних суспензій і емульсій [5]. 

Оскільки хімічний склад ламінарії ретельно вив-

чений багатьма дослідниками, ми більше уваги при-

ділили цистозірі, яку добувають у Чорному морі. 

Цистозіра – морська бура водорість – первин-

ний продуцент органічної речовини. Біологічною 

особливістю є виключна різноманітність, специфіч-

ність і неповторність складу біологічно активних 

речовин [6]. 

У Чорному морі виростає 310 видів макрофітів, 

із яких 74 відносяться до бурих водоростей. Серед 

останніх найбільші промислові скупчення утворю-

ють два види цистозіри: бородата і кошлата. Спів-

товариства цистозіри мають поясний характер роз-

поділу, виростають у прибережній зоні на глибині 

0,5-15 м. Середня  біомаса цистозіри в Чорному мо-

рі складає 3,4 кгм
-2

, максимальна – 21 кгм
-2

. У ме-

жах шельфової зони України найбільш великі за-

рості цистозіри зосереджені вздовж берегів Криму, 

де її біомаса в ряді районів досягає 6 кгм
-2

 [6]. 

Встановлено, що в тканинах цистозіри чорно-

морської міститься 70-80 % вологи і від 20-30 % 

сухих речовин, у висушеній – близько 10,0 % во-

логи і до 90,0 % – сухих речовин (табл. 2). Сухі ре-

човини складаються з мінеральних і органічних 

речовин. Подібний хімічний склад цих водоростей 

отримали різні дослідники [6]. 

Отже, вміст золи, до складу якої входять до 28 

макро- і мікроелементів, у цистозірі досягає 17,0 %. 

Загальний вміст вуглеводів складає 41,0 % від сухої 

маси, з них полісахаридів близько 39%, у т.ч. альгі-

нової кислоти майже 25,0 %, моносахариду маніту 

– до 1,5 %. До складу цистозіри входить також 

полісахарид фукоїдин, вміст якого досягає 2,0 %. У 

фукоїдині визначається до 60,0 % фруктози, іншу 

частину складають уронові кислоти, галактоза, 

ксилоза. Білків у цистозірі небагато – близько 8 % 

від сухої речовини. Серед амінокислот - йодовмісні 

– моно- і дийодтиронін, дийодтирозин, тироксин. 

У цистозірі мало ліпідів – 1,3 % від сухої ре-

човини, з них 70 % – тригліцериди жирних кислот 

(лінолева, -ліноленова, арахідонова, ейкозопентає-

нова). 

Амінокислотний склад ламінарії японської та 

цистозіри подано в табл. 3. 

У цистозірі (порошку) міститься значна кіль-

кість низькомолекулярних вуглеводів - в основно-

му багатоатомний спирт – маніт і його похідні, фу-

коїдин (до 5 г%) – кальцієва сіль фукоїдинової кис-

лоти, а також альгінова кислота та її солі (25,0 %). 

Такі ж показники отримала А. М. Парац при вив-

 

Таблиця 2 

Хімічний склад водоростей (% від маси сухих 

речовин) 

 

Показники Цистозіра Ламінарія 

Вода 10,4 ± 1,10 7,3 ± 0,5 

Мінеральні речовини 16,8 ± 1,12 21,5 ± 1,91 

Азотисті речовини 25,4 ± 2,19 19,6 ± 2,02 

Вуглеводи, у т.ч. 41,0 ± 2,93 42,1 ± 3,36 

Моноцукри 2,2 ± 0,01 1,7 ± 0,11 

Водорозчинні (ламінаран, 

фукоїдин) 

5,4 ± 0,04 4,0 ± 0,13 

Альгінова кислота 24,4 ± 2,47 33,5 ± 2,96 

Альгулоза 4,0 ± 0,70 2,3 ± 0,21 

Маніт 6,5 ± 0,20 5,7 ± -0,42 

Ліпіди 1,3 ± 0,11 2,7 ± 0,13 

Інші речовини 5,1 ± 0,42 4,8 ± 0,71 

 

 

Таблиця 3 

Амінокислотний склад водоростей у 

відношенні на суху масу, % 

 

Назва 

амінокислоти 

Ламінарія 

японська 

Цистозіра 

чорноморська 

Валін 0,500,03 0,51±0,04 

Лейцин 0,50±0,02 0,63±0,04 

Лізин 0,27±0,02 0,35±0,03 

Ізолейцин 0,42±0,004 0,46±0,03 

Метіонін 0,18±0,02 0,25±0,02 

Треонін 0,20±0,01 0,39±0,02 

Цистін 0,20±0,02 0,21±0,01 

Фенілаланін 0,45±0,03 0,47±0,04 

Аспарагінова 

кислота 
0,60±0,05 0,84±0,07 

Серин 0,30±0,04 0,33±0,03 

Глутамінова 0,89±0,07 0,19±0,01 

Гліцин 0,50±0,04 0,43±0,03 

Аланін 0,65±0,07 0,79±0,07 

Тирозин 0,19±0,01 0,20±0,01 

Цистеїн 0,07±0,01 0,07±0,01 

Аргінін 0,30±0,02 0,33±0,03 

Пролін 0,30±0,02 0,32±0,03 
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ченні цистозіри чорноморської (але іншого шель-

фу) в 2001 році [6]. 

Цистозіра містить аналог целюлози – альгулозу 

(до 4,0 % від маси сухої речовини). Також існує 

крохмалоподібний полісахарид ламінаран. За здат-

ністю розчинятися у воді розрізняють два його ви-

ди. Співвідношення нерозчинних до розчинних та-

ке, ж як у амілопектину й амілози в крохмалі. Обид-

ві форми ламінарану при гідролізі дають завжди, 

крім глюкози, ще й маніт. Наші дослідження вия-

вили, що цистозіра чорноморська, як і інші бурі во-

дорості, має високий вміст макро- і мікроелемен-

тів, вітамінів (табл. 4).  

Цистозіра багата вітамінами: токофероли – до 

65,0 мкг/%; ціанокобаламін – до 2,0 мкг/% сирої во-

дорості; тіамін – 0,22-0,27 мг%; рибофлавін – 0,34-

0,37 мг%; нікотинова кислота – 2,3-4,4 мг% на суху 

речовину, а аскорбінова кислота – 31-54 мг% сирої 

маси. Подібний хімічний склад має і ламінарія. 

Тобто дослідження цистозіри показали, що за 

хімічним складом вона дещо відрізняється від 

ламінарії, а за вмістом макро- і мікроелементів, у 

т.ч. йоду, мало поступається їй. 

Потрібно відзначити: 1 грам (сухої речовини) 

цистозіри забезпечує добову потребу людини в йоді, 

марганці, селені. За вмістом йоду (65-85 мг(100г)
-1

), 

селену (30-35 мг(100г)
-1

), заліза (30-47 мг(100г)
-1
), 

кобальту (1,0-1,5 мг(100г)
-1

) і інших мікроелементів 

цистозіра займає перше місце серед харчових про-

дуктів України, що підтверджують і інші автори 7, 8. 
 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямку. Таким чином, морські 

водорості, в тому числі ламінарія і цистозіра, про-

дукують велику кількість різних хімічних сполук, 

більшість із яких характеризуються вираженою 

біологічною і фармакологічною дією за відно-

шенням до різних тканин, органів, систем і функцій 

живих організмів. Завдяки високому вмісту йоду і 

селену ламінарію і цистозіру рекомендують вико-

ристовувати як цінну добавку при виробництві різ-

номанітних харчових продуктів профілактичного 

спрямування. 
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Таблиця  4  

Мінеральний склад водоростей, мг (на 100 г сухої 

речовини) 

 

Мінеральні 

речовини, мг 
Ламінарія Цистозіра 

Кальцій 1875±202 2800±213 

Фосфор 198±17 180±15 

Натрій 2400±206 3070±245 

Магній 1102±52 905±71 

Калій 5600±497 8200±523 

Залізо 28,0±1,45 43,1±2,97 

Марганець 2,3±0,22 2,7±0,21 

Кобальт 1,9±0,10 1,1±0,15 

Йод 230±27 65,8±13,3 

Цинк 2,7±0,21 2,9±0,22 

Мідь 0,7±0,10 1,2±0,01 

Селен 31,0±2,33 33,2±2,27 
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