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Житомирська область — аграрний регіон,
тому вирішення проблем забезпечення сіль�
ського соціально�економічного розвитку є за�
порукою здоров'я населення області та країни

УДК 338.43

О. Ф. Присяжнюк,
к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,
Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
М. Ф. Плотнікова,
к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інвестиційної діяльності,
Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО

СОЦІАЛЬНО�ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Prysiazhniuk,
Ph.D., Associate Professor, Department of management of organizations,
Zhytomyr national agroecological University, Zhytomyr
M. Plotnikova,
Ph.D., Associate Professor, Department of investment management,
Zhytomyr national agroecological University, Zhytomyr

ADMINISTRATION PROBLEMS OF RURAL SOCIO�ECONOMIC DEVELOPMENT
OF ZHYTOMYR REGION

Ціллю дослідження є виявлення проблем адміністрування сільського соціально0економічного розвитку регіону,
формування напрямів їх подолання, а його методичною основою є системний підхід. Результати досліджень: побу0
дова системи адміністрування соціально0економічного сільського розвитку, спрямованої на вирішення виявлених
проблем (ліквідації або збитковості діяльності сільськогосподарських господарюючих суб'єктів, безробіття, низької
платоспроможності сільського населення, низького рівня забезпечення закладами соціальної інфраструктури, міграції
сільських жителів у пошуках роботи тощо). Такий стан сільського розвитку пов'язаний з існуванням проблем в його
адмініструванні (недосконалість стратегічного та оперативного планування, системи закріплення за виконавцями
завдань, відповідальності та звітування, а також поточного контролю за здійсненням планових заходів). Перспекти0
ви досліджень: розробка моделі адміністрування сільського розвитку. Значення підсумків дослідження підтверджуєть0
ся необхідністю посилення сільського розвитку застосуванням ефективної системи адміністрування.

The aim of the study is to identify the problems of the administration of rural socio0economic development of the
region, to forming avenues to overcome them, and its methodological basis is a systematic approach. The results of the
researches: the construction of a system of administration socio0economic rural development aimed at solving identified
problems (liquidation or loss of activity of agricultural business entities, unemployment, low income of rural population,
low level of provision of social infrastructure, migration of rural residents to find work, etc). Such a condition of rural
development is associated with the existence of problems in its administration (inadequate strategic and operational
planning, a system of consolidation for the executors of tasks, responsibility and accountability and current monitoring
of the implementation of planned activities). Prospects of research: development of a model of rural development
administration. The value of the outcomes of the study is confirmed the need to strengthen rural development by use of
effective system of administration.

Ключові слова: адміністрування, система, сільський соціально8економічний розвиток, ре8
гіон, сільські території.

Key words: administration, system, rural socio8economic development, region, rural areas.

в цілому (через забезпечення якісними та до�
ступними за цінами продуктами харчування),
посилення його економічного потенціалу та об�
лаштування сільських територій об'єктами соц�
іальної інфраструктури. Окрім того, проблема�
тика дослідження пов'язана з загальнодержав�
ним курсом на євроінтеграцію, де сільському
розвитку приділяється значна увага.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
З ПРОБЛЕМИ

Проблемі вивчення процесу адмініструван�
ня та сільського розвитку присвятили свої пра�
ці ряд вчених, зокрема В.Г. Воронкова, О.В. Ру�
сецкая, В.Д. Бакуменко, В.Д. Залізко, І.В. Хлів�
на, Т.В. Гоголь, А.С. Малиновський та ін. Про�
те, з урахуванням постійних змін, що відбува�
ються в політичному та економічному середи�
вищі держави та на регіональному рівні, про�
блема адміністрування сільського соціально�
економічного розвитку окремих областей по�
требує детального вивчення та нових розробок.

Науковці доводять, що сільські території
Житомирщини характеризуються концентра�
цією навколо сільського господарства як ос�
новного виду діяльності та джерела доходів пе�
реважної більшості селян. Альтернатив сіль�
ському господарству на цих територіях обмаль,
що зумовлюється незадовільним рівнем розвит�
ку виробничої та соціальної інфраструктури, від�
сутністю підтримки підприємницьких ініціатив
й джерел інвестиційного забезпечення, відсут�
ністю доступних можливостей професійної
підготовки та кваліфікованих кадрів, обмеже�
ністю інформаційного забезпечення щодо аль�
тернативних видів діяльності тощо [5, с. 9]. Зва�
жаючи на вказані проблеми, існує велике коло
завдань адміністрування соціального та еконо�
мічного розвитку сіл області.

З теоретичної точки зору адміністрування
являє собою комплекс універсальних дій, спо�
собів впливу за допомогою формалізації, рег�
ламентації, розпорядництва, контролю, які не�
обхідні суб'єкту управління для забезпечення
виконання запланованого [7, с. 15]. Загально�
відомо, що адміністративна діяльність має такі
основні компоненти, як планування, організа�
ція, управління персоналом, керівництво,
звітність, укладання бюджету, контроль [2, с.
11]. А сутність соціально�економічного розвит�
ку науковці розглядають як багатоманітний
процес, який розглядається з сукупності соці�
альних та економічних цілей таких, як зростан�
ня виробництва та доходів населення, збіль�
шення добробуту поліпшення стану здоров'я,
якості освіти, змін у традиціях та звичках тощо
[6, с. 117]. Отже, адміністрування сільського
соціально�економічного розвитку можна ви�
значити, як комплекс універсальних дій, які ба�
зуються на компонентах адміністративної
діяльності та забезпечують досягнення еконо�
мічних та соціальних цілей сільського розвит�
ку.

В основному дослідники проблем сільсько�
го розвитку напрями їх вирішення вбачають у

державній підтримці сільськогосподарського
виробництва та підприємництва. В рамках де�
централізації та максимізації впливу владних
структур на місцях, одним із першочергових їх
завдань є підтримка сільських власників і гос�
подарів у вигляді допомоги у видачі державних
актів на право власності на землю, наданням
пільг сільськогосподарським суб'єктам, під�
тримки становлення дорадчих служб та послуг
[9, с. 24]. У рамках розвитку сільських територій
важливим аспектом є державна підтримка сіль�
ської кредитної кооперації через локальне кре�
дитування сектору самозайнятості сільських
жителів [4, с. 76]. У контексті євроінтеграції при
удосконаленні системи адміністрування соц�
іально�економічного сільського розвитку важ�
ливо враховувати досвід реформ Спільної аг�
рарної політики ЄС, наслідком якої стало до�
мінування розвитку сільських територій над
іншими завданнями. Це становить основу для
формування західноєвропейської моделі
сільського розвитку, головними орієнтирами
для якої є якісне життєве середовище, сильно
диверсифікований аграрний сектор, продо�
вольча безпека та екологічний добробут [3, с.
7]. Отже, враховуючи дослідження науковців
у сфері адміністрування соціального та еконо�
мічного сільського розвитку та відповідно до
наявності проблем в цій сфері, сформовано
мету та завдання проведеного дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Основними цілями дослідження є обгрун�
тування теоретичних засад адміністрування
сільського розвитку, виявлення проблем його
адміністрування в регіоні, формування на�
прямів їх подолання у вигляді системи адміні�
стрування сільського соціально�економічного
розвитку. Досягнення поставленої мети пе�
редбачає виконання таких завдань: розгляну�
ти теоретичні аспекти адміністрування сільсь�
кого соціально�економічного розвитку, вияви�
ти проблеми пов'язані з його адмініструванням
у регіоні та на основі напрямів їх вирішення
сформувати систему адміністрування сільсько�
го соціально�економічного розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Сучасний розвиток сіл Житомирської об�
ласті перебуває на досить низькому рівні, що
пов'язане насамперед з припиненням функціо�
нування в них господарюючих суб'єктів або їх
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збитковим станом. Наразі також існує пряма
залежність розвитку села від його розміщення
до районного та обласного центрів, функціо�
нування, транспортного сполучення, наявності
закладів культури, освіти, медичних пунктів.
Наявність головних вказаних проблем пород�
жує такі негативні соціальні явища, як підви�
щення безробіття сільського населення, виїзд
молодого працездатного населення до міст у
пошуках роботи або за кордон; зниження на�
роджуваності; низький рівень платоспромож�
ності сільського населення; відсутність або не�
досконале функціонування закладів освіти,
медицини, культури; занедбаність сільських
територій тощо. Важливість вирішення вказа�
них проблем за допомогою ефективного адмі�
ністрування підтверджується і тим що відпові�
дно до статистичних даних, станом на 1 квітня
2015 р. в області, проживали 1253,5 тис. осіб, з
них 736,7 тис. осіб, або 58,8% мешкали у містах
та селищах міського типу та 516,8 тис. осіб — у
сільській місцевості [8]. Отже, майже полови�
на населення області проживає в сільській міс�
цевості, тому за умови забезпечення його еко�
номічного та соціального добробуту можна
вирішити ряд проблем, пов'язаних перш за все
з забезпеченням продовольчої безпеки регіо�
ну, збільшенням надходжень до бюджету (при
створенні умов для розвитку підприємницької
сільськогосподарської діяльності).

Вважаємо, що одним з ключових факторів
забезпечення сільського соціально�економіч�
ного розвитку області є результативна та ефек�
тивна підприємницька сільськогосподарська
виробнича діяльність, оскільки наявність у се�
лах господарюючих суб'єктів є запорукою за�
безпечення сільського населення робочими
місцями, а відтак, і стабільними доходами, які
воно може спрямовувати на задоволення різно�
манітних особистих потреб, у тому числі й на
покращення умов проживання, відпочинок. В
процесі дослідження виявлено, що головною
проблемою неефективності виробничої сіль�
ськогосподарської діяльності є диспаритет цін,
що заважає виробникам розвиватися та виго�
товляти конкурентоспроможну продукцію.
Незважаючи на наявність великого кола про�
блем, що заважають розвитку сільськогоспо�
дарського виробництва, згідно зі статистични�
ми даними у 2014 р. індекс обсягу сільськогос�
подарського виробництва регіону порівняно з
2013 р. становив 105,3%, у т.ч. у сільськогоспо�
дарських підприємствах — 107,8%, у господар�
ствах населення — 103,2%. Обсяг валової про�
дукції сільського господарства в усіх катего�
ріях господарств у постійних цінах 2010 р., за

розрахунками, склав 8850,4 млн грн. [8]. Це
свідчить про визначальну роль сільського гос�
подарства в економіці областіта потребу в ви�
явленні та визначенні проблем адмініструван�
ня сільського розвитку.

Як відомо, серед елементів адміністративної
діяльності базову позицію займає планування.
В контексті загальнодержавної політики, спря�
мованої на євроінтеграцію, децентралізацію вла�
ди та здійснення адміністративних реформ слід
відмітити такі проблемні аспекти практичної
реалізації цієї функції, як недостатня увага стра�
тегічному плануванню на регіональному рівні,
що пояснюється потребою в продуманій, дієвій,
реалістичній стратегії соціально�економічного
розвитку сіл. Дана стратегія слугувала б напря�
мом для планування такого розвитку на нижчих
рівнях — міст, селищ, сіл та територіальних гро�
мад. Відповідно до законодавчого регламенту�
вання держава здійснює фінансову підтримку
добровільного об'єднання територіальних гро�
мад сіл, селищ, міст шляхом надання об'єднаній
територіальній громаді коштів у вигляді суб�
венцій на формування відповідної інфраструк�
тури згідно з планом соціально�економічного
розвитку такої територіальної громади [1].
Отже, обгрунтовані соціально�економічні пла�
ни — передумова фінансової державної
підтримки. Для детального обгрунтування
планів сільського соціально�економічного роз�
витку вважаємо за доцільне використовувати
спосіб "знизу�догори", з метою надання можли�
вості представникам публічного адмініструван�
ня на місцях вносити свої обгрунтовані пропо�
зиції щодо формування плану, зважаючи на їх
безпосередню обізнаність про проблеми, які є
актуальними для певної території.

Проведені дослідження вказують на існуван�
ня іншої проблеми адміністрування сільського
розвитку, пов'язаної з потребою чіткого розпо�
ділу завдань відповідно до плану та відповідаль�
ності. Вважаємо, що система адміністрування
буде дієвою лише за умови практичного втілен�
ня планових заходів, яке можна забезпечити
шляхом чіткого розпису завдань між працівни�
ками установ публічного адміністрування на всіх
рівнях. Виконуваність та відповідальність зав�
дань можна посилити внутрішніми регламента�
ми та заходами оперативно�розпорядчого впли�
ву з боку керівництва цих установ (розпоряд�
жень, вказівок, резолюцій тощо).

Вважаємо, що проблеми адміністрування
сільського соціально�економічного розвитку є
також у функціонуванні системи звітування.
Даний елемент адміністративної діяльності по�
винен мати як внутрішній прояв (звітування в
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самих установах публічного адміністрування
перед керівництвом), так і зовнішній — перед
жителями відповідної території (з метою розу�
міння населенням позитивних зрушень, навіть
оперативного характеру в рамках забезпечен�
ня соціально�економічного розвитку).

Зважаючи на складну економічну ситуацію
в країні, проблемним залишається і бюджету�
вання заходів соціально�економічного сіль�
ського розвитку регіону. Дану проблему мож�
на вирішити, як уже зазначалося шляхом ефек�
тивного обгрунтованого планування (з метою
отримання державної підтримки), стимулюван�
нячерез систему пільг, дотацій, спрощення си�
стеми кредитування місцевого сільського підпри�
ємництва (місцеві виробники, як правило, за�
цікавлені в проектах спрямованих на поліпшен�
ня соціально�економічного стану територій, де
вони розташовані) та застосуванні організа�
торських здібностей, навіть харизматичного
впливу сільських голів (при умові об'єднання
територіальних громад — сільських старост),
спрямованих на згуртованість самих місцевих
жителів на облаштування сільських територій
(прибирання, саджання дерев, облаштування
місць відпочинку тощо).

Проблемним у рамках адміністрування соці�
ального та економічного розвитку сіл області
залишається питання посилення контролюючих
заходів за виконанням планів. Дана проблема по�
роджує проблему невиконання або невчасного чи
неповного виконання поставлених завдань і, як
наслідок, — незадоволенням населення діяльні�
стю адміністративних працівників. Тому вважає�
мо, що з метою удосконалення застосування да�
ного елементу адміністративної діяльності він має

носити не лише заключний характер,
а й попередній та поточний. Інстру�
ментами здійснення поточного конт�
ролю за виконанням плану заходів
щодо забезпечення соціально�еконо�
мічного сільського розвитку можуть
бути наради, засідання, особисте спо�
стереження керівника, статистичне
спостереження та налагоджена систе�
ма звітування.

Система удосконалених заходів
адміністративного характеру, що за�
безпечать сільський соціально�еко�
номічний розвиток Житомирської
області представлена на рисунку 1.

Елементи цієї системи відобра�
жають послідовність кроків адміні�
стрування соціально�економічного
сільського розвитку. Базовим, вихі�
дним елементом цієї системи є пла�

нування, від рівня якого залежить в подальшо�
му проходження всього процесу адмініструван�
ня. Відповідно до плану має відбуватися роз�
поділ завдань та закріплення відповідальності,
з певною періодичністю проводитись звітуван�
ня та здійснюватись обгрунтування бюджету�
вання соціального та економічного сільського
розвитку області. Планування також слугує
орієнтиром для здійснення контролюючих за�
ходів зі сторони керівництва за виконанням
всіх кроків процесу адміністрування регіональ�
ного сільського розвитку.

Вважаємо, що представлені на рисунку 1
елементи адміністрування мають діяти в логіч�
ному взаємозв'язку, як система та бути спря�
мованими на вирішення виявлених проблем ад�
міністрування в регіоні. В такому випадку мож�
на забезпечити сталий сільський соціально�
економічний розвиток регіону.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже соціально�економічний стан розвит�

ку сіл регіону носить проблемний характер,
що пов'язаний насамперед з ліквідацією або
збитковістю діяльності сільськогосподарсь�
ких господарюючих суб'єктів, які в свою чер�
гу породжують проблеми соціального харак�
теру на селі (безробіття, низька платоспро�
можність сільського населення, низький
рівень забезпечення закладами соціальної
інфраструктури, міграція сільських жителів в
пошуках роботи та кращих умов проживання
тощо). Такий стан сільського розвитку пов'я�
заний з існуванням проблем в його адмініст�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський соціально-економічний 
розвиток 

Планування соціально-економічного 
розвитку сіл 

Розподіл завдань відповідно до плану та 
закріплення відповідальності 

Налагодження системи звітування 

Бюджетування заходів соціально-
економічного сільського розвитку К

он
тр
ол
ь 
за

 д
ос
яг
не
нн
ям

 
пл
ан
ов
их

 п
ок
аз
ни
кі
в 

со
ці
ал
ьн
о-
ек
он
ом

іч
но
го

 
ро
зв
ит
ку

 с
ел
а 

Рис. 1. Система адміністрування сільського соціально:
економічного розвитку регіону
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руванні (недосконалість стратегічного та опе�
ративного планування, системи закріплення за
виконавцями завдань, відповідальності та
звітування, а також поточного контролю за
здійсненням планових заходів). Тому система
адміністрування сільського соціально�еконо�
мічного розвитку регіону, зважаючи на вияв�
лені в процесі дослідження проблеми має
включати такі удосконалені елементи: плану�
вання має бути зорієнтоване на сформовану
стратегію сільського розвиту та надавати
можливість представникам публічного адмін�
істрування на місцях вносити свої обгрунто�
вані пропозиції; виконання поставлених зав�
дань та рівень відповідальності можна поси�
лити внутрішніми регламентами та заходами
оперативно�розпорядчого впливу; звітування
повинне мати внутрішній та зовнішній прояви;
ефект бюджетування залежить від ефективно�
го планування, розвитку сільського підприє�
мництва та організаторських здібностей
місцевих представників публічного адмініст�
рування; удосконалення застосування інстру�
ментів поточного адміністративного контро�
лю за виконанням заходів щодо забезпечення
соціально�економічного розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Агрологістика — новітній науково�практичний

напрямок, спрямований на підвищення ефектив�
ності діяльності підприємств агропромислового
комплексу за рахунок оптимізації логістичних вит�
рат як окремого підприємства, об'єднань під�
приємств, так і агропромислового комплексу в
цілому, на збільшення прибутковості як планомі�
рний результат організації раціональної діяль�
ності.

УДК 65.011.12

Л. В. Вовк,
к. фіз.0мат. н., доцент, доцент кафедри економіки,
Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ЛОГІСТИКА ЯК СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

ПІДПРИЄМСТВ

L. Vovk,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of Economics, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

LOGISTICS AS A STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES

Виділено основні сучасні тенденції, які ставлять актуальність логістики у список пріоритетних завдань top0ме0
неджменту: усвідомлення реальної величини логістичних витрат компанії, необхідності логістичного планування,
контролю й аудиту; усвідомлення ролі якісного логістичного обслуговування клієнтів як вагомого фактору конку0
рентоздатності підприємства; збільшення швидкості обороту матеріального потоку в ланцюзі поставок; запровад0
ження інформаційних технологій; розуміння ролі консолідації і стратегічного партнерства з метою підвищення ефек0
тивності логістики. Впровадження логістичної концепції управління, побудова раціональної логістичної системи є
передумовою забезпечення ефективної реалізації логістичної діяльності підприємства.

Визначено основні принципи побудови ефективної логістичної стратегії, зокрема, постійний аналіз логістичних
показників та неперервний моніторинг логістичної функції підприємства. Описано ефективні управлінські інстру0
менти оптимізації логістичної функції сільськогосподарських підприємств.

The main current trends that put relevance of logistics in priority task list of top management are allocated: conscience
of the real value of logistics costs, necessity of logistics planning, control and audit; conscience of the role of high0quality
logistics service for a customer as an important factor in the competitiveness of enterprises; increase of material flow
turnover rate in supply chain; introduction of information technology; understanding the role of consolidation and
strategic partnerships to improve the efficiency of logistics. Implementation of logistics management concepts, building
efficient logistics system is a precondition for effective implementation of logistics activity of the company.

The basic principles of building effective logistics strategy are defined, including continuous analysis of logistics
parameters and continuous monitoring of the logistics function enterprise.

Optimization elements of logistics function and effective management tools for optimization of logistics function of
agricultural enterprises were described.

Ключові слова: агрологістика, логістична ефективність, логістична функція, логістич8
ний аудит.

Key words: agrologistics, logistics efficiency, logistics function, logistics audits.

Сфера функціонування агрологістики широка:
закупівельна логістика (планування закупівель і
транспортування сировини, напівфабрикатів, доб�
рив, кормів; розподіл сировинних ресурсів); логі�
стика сільськогосподарського виробництва (рос�
линництво, тваринництво); переробка продукції;
зберігання і складування готової продукції; управ�
ління запасами; транспортна і збутова логістика,
розподіл ресурсів (фінансових, матеріальних, тру�
дових та ін.) на всіх етапах складного логістично�
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го ланцюга "сировина — виробництво — спожи�
вач".

Нагальною вимогою часу є усвідомлення, дос�
лідження і впровадження сучасних стандартів ло�
гістичних функцій на підприємстві. Побудова інно�
ваційної логістичної стратегії діяльності підвищує
конкурентоздатність підприємства, ефективність
підприємницької діяльності, дозволяє розвивати
й удосконалювати структуру бізнесу у відповід�
ності до міжнародних стандартів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Актуальність використання логістики як науки
і практики управління матеріальними, фінансови�
ми, інформаційними, кадровими та енергетични�
ми потоками в сфері агропромислового комплек�
су обгрунтована в роботах українських науковців
Смірнова І.Г., Косаревої Т.В., Вольнової О.М., Во�
рожейкіної Т.М., Хільчевської І.Г., Величко О.П.,
Даниленко А.С., Божидарнік Т.В., Божидарнік Н.В.,
Марченко О.М., Струк Н.Р., Корнієцького О.В.,
Шубравської О.В. та інших авторів. Так, встанов�
лено визначальні напрями застосування логісти�
ки аграрного виробництва як потужного науково�
го напряму управління потоковими процесами на
виробництві, як напрямку підприємницької діяль�
ності, бізнес�процесу, як функції управління та
інші. Наголошується на необхідності використан�
ня інструментарію логістики в процесі матеріаль�
но�технічного забезпечення виробництва і збуту
сільськогосподарської продукції. Логістичний
підхід до формування аграрного виробництва, зок�
рема, тлумачень понять "логістика" та "матеріаль�
ний потік" дано в статті [1, с. 161—164]. Сучасний
стан, проблеми і перспективи розвитку агрологі�
стики в Україні проаналізовано в роботі [7, с. 15—
26].

У той же час логістика АПК (агрологістика,
логістика агробізнесу) залишається одним з най�
менш розроблених в теоретичному аспекті галу�
зевих напрямків логістики. Здебільшого стан
вітчизняної логістики оцінюють за тонно�кіломет�
рами залізничних, автомобільних, водних, повітря�
них, трубопровідних перевезень та квадратними
метрами складських приміщень у порівняльному
відношенні до відповідних показників європейсь�
ких країн чи США. Отриману статистику закла�
дають як основу аналітичного прогнозування. Зде�
більшого такі кількісні показники не дають адек�
ватної оцінки рівня логістики. Стан логістики виз�
начають саме показники економічної ефективності
діяльності підприємства, тобто як логістична пол�
ітика діяльності підприємства чи логістична стра�
тегія галузі в цілому відображається в кінцевому
результаті на прибутку підприємства. Правило
шести "right" визначає задачі, які стоять перед ло�
гістикою в боротьбі за клієнта: "Getting the right
product, to the right place, at the right time, in the
right quantity, with the right quality, for the right
cost" [8, с. 350]. Мета логістичної діяльності — як�

існе виробництво і вчасна доставка у задане місце
необхідної кількості й асортименту сировини чи
якісного продукту споживання при мінімальних
фінансових і матеріальних витратах. Складність і
важливість такого завдання означає необхідність
впровадження логістичної концепції управління,
побудови раціональної логістичної системи, що є
передумовою забезпечення ефективної реалізації
логістичної діяльності сільськогосподарського
підприємства.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Використання як базової вищеописаної систе�

ми орієнтирів дає можливість оцінити стан логі�
стичної діяльності в Україні: відповідь на питання
про ефективність, прогнозованість, модельо�
ваність сучасної української економіки містить в
собі відповідь і про стан української логістики в
цілому. Такий підхід в оцінці може бути застосо�
ваний як до окремих галузей, так і окремих
підприємств. Так, конкретні методики оцінки ло�
гістичної системи підприємства чи галузі, розроб�
лені в кінці минулого століття в європейських краї�
нах, отримали там впродовж останніх десятиліть
не лише потужній науковий розвиток, а й інтегра�
цію в практичну діяльність, і стали необхідним уп�
равлінським інструментом оцінки логістичної
ефективності.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування необхі�

дності застосування і впровадження в підпри�
ємницьку діяльність логістики як стратегії інно�
ваційного розвитку сільськогосподарських
підприємств, виявити і провести первинний аналіз
основних сучасних тенденцій, які ставлять акту�
альність логістики у список самих пріоритетних
завдань top�менеджменту, виявити об'єктивні при�
чини гальмування впровадження концепції логі�
стичного управління в сучасних економічних реа�
ліях України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зріз стану логістичної складової діяльності
вітчизняних підприємств розкриває логістичний
аудит, який дає можливість виявити першоджере�
ла надмірних логістичних витрат, розробляє план
оптимізації логістичної функції шляхом покра�
щення функціональної ефективності управління
логістичною системою підприємства, інтеграції і
тісної взаємодії складових ланцюга поставок як в
межах виробничої діяльності окремого підприєм�
ства, так і взаємодії підприємств галузі у разі ство�
рення агрологістичних внутрішньогалузевих угру�
пувань.

У сучасних економічних реаліях здебільшого
мало проглядається практична спрямованість
вітчизняних підприємств на логістичну ефек�
тивність діяльності, що логічно пояснюється таки�
ми об'єктивними факторами, як фінансова зат�
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ратність логістичного аудиту і контролю логістич�
ного ланцюга, необхідність модернізації внутріш�
ньовиробничої і складської діяльності, запровад�
ження інформаційних технологій для ефективно�
го управління матеріальними і фінансовими пото�
ками, організації інтеграційної взаємодії за тери�
торіальними, видовими, функціональними та інши�
ми ознаками діяльності агрологістичних під�
приємств. Інколи вирішальними факторами є не�
повне розуміння top�менеджерами важливості
втілення логістичної політики розвитку, аналітич�
ного моделювання і прогнозування стратегії і так�
тики діяльності підприємства та відсутність досв�
іду в аналізі витрат. Тому спостерігається прий�
няття рішень "сьогодні на сьогодні", часто спон�
танно, ситуативно й інтуїтивно. Голос фінансових
аналітиків губиться в порядку цифр початкового і
поточного інвестування коштів в інноваційні тех�
нології і втілення стратегій модернізації. Як пока�
зала практика, дрібні підприємства досягають
відносно високої логістичної ефективності на ло�
кальному рівні завдяки "осяжності" матеріальних
потоків, яка викликає складності планування, уп�
равління і контролю при укрупненні бізнесу чи
утворенні агрологістичних об'єднань. В свою чер�
гу, великі агрохолдинги мають більшу можливість
вхідних інвестиційних потоків, спрямованих на
інновації, планувальну і прогнозувальну аналі�
тичну діяльність і зосередження точкового опти�
мізаційного top�менеджменту.

Знаковим є прихід на початку нового тисячол�
іття на український ринок європейських та аме�
риканських роздрібних мереж, який привів до
підвищення вимог дистриб'юторів і виробників до
логістики. Наприклад, так звані FMCG�компанії
(англ. Fast Moving Consumer Goods) функціонують
на ринку товарів щоденного вжитку широким
спектром покупців (продукція легкої і харчової
промисловості, в тому числі, продукти і товари
короткострокового терміну зберігання), характе�
ризуються значним товарообігом, великою
кількістю позицій в товарному асортименті, але
низькою, у порівнянні з іншими галузями, рента�
бельністю бізнесу. Для цього ринку характерні
високий рівень конкуренції, сезонність продаж для
окремих категорій продуктів, постійне оновлення
асортименту, нових марок і видів товарів. Спект�
ральний ряд найбільш великих FMCG�компаній по
виготовленню продуктів харчування та напоїв,
представлених на ринку України: Kraft (ПАТ
"Крафт Фудз Україна"), Nestle (Нестле Україна,
ТОВ), Coca�Cola (Кока�кола Беверіджиз Україна),
Danone (Danone Nutricia Early Life Nutrition) та
інші. FMCG�компанії починають розуміти всю зна�
чимість логістики у системі підприємства, її пря�
мий вплив на доходи підприємницької діяльності,
інвестиційну привабливість. Виник новий еталон
організації логістичної системи підприємства. З
цього часу відмічається активний розвиток логі�
стичних компаній, які пропонують клієнтам ефек�
тивну організацію логістичних послуг.

Сучасний етап розвитку логістики в Україні,
яку по праву вважають великою аграрною краї�
ною світу, супроводжується складними соціально�
економічними процесами створення дієвої ринко�
вої економіки. В умовах виходу із кризового ста�
ну й перебудови агропромислового комплексу
України за часів незалежності сформувалися аг�
рохолдинги "Terra food" (сегмент молочної і м'яс�
ної продукції, основні бренди: ТМ "Premialle", ТМ
"Біла лінія", ТМ "Тульчинка", ТМ "Ферма", ТМ
"Вапнярка", ТМ "Золотий Резерв"), "Нібулон" (на�
прями діяльності — рослинництво, тваринництво,
виробництво кормів, будівництво терміналів, суд�
нобудівництво, бренд: "Бистріцькі ковбаси"), ПАТ
"Миронівський хлібопродукт" (напрямки діяль�
ності — рослинництво, птахівництво, основні
бренди: "Наша ряба", "Легко!"), за участю інозем�
ного капіталу — "Kernel�Trade" (переробка зерна
й насіння масляних культур, виробництво олій,
гуртова торгівля сільськогосподарською сирови�
ною й продукцією, торгові бренди: "Щедрий дар",
"Стожар", "Чумак") та багато інших, у діяльності
яких велику роль відіграє комплексна логістика.

Виділимо основні сучасні тенденції, які став�
лять актуальність логістики у список самих пріо�
ритетних завдань top�менеджменту.

Усвідомлення реальної величини логістичних
витрат компанії та необхідності логістичного пла�
нування, контролю й аудиту. Для багатьох ком�
паній від 25% роздрібної ціни на товари широкого
вжитку складають витрати на ланцюги поставок,
причому ця частка має тенденцію постійно
збільшуватися у зв'язку з ускладненням логістич�
них конструкцій, підвищенням вимог до якості
обслуговування клієнтів та обумовленістю інши�
ми факторами. Логічно постає задача мінімізації
комплексу логістичних витрат і збільшення при�
бутку.

Логістичний аудит — методологічно визначене
дослідження, професійна оцінка незалежною сто�
роною стану логістичної діяльності підприємства,
матеріальних, фінансових й інформаційних потоків,
функціонування всіх наявних складових ланцюгів
поставок замкнутого циклу "сировина — підприє�
мство — клієнт", включаючи стосунки з постачаль�
никами і клієнтами, планування, документообіг,
логістичну інфраструктуру, контроль якості і
відповідність витрат на логістику реаліям підприє�
мства, локальному ринковому середовищу і стану
галузі. Теоретичний і практичний досвід, знання
світової практики, особливостей функціонування
регіонального ринку дозволяє експертам�логістам
виявити проблемні місця логістичної діяльності
підприємства, порівняти з кращими показниками в
галузі, виявити потенціал, визначити стратегію і
тактику, спрямовану на оптимізацію, в умовах об�
меженості ресурсів та на визначений період часу.

Основним принципом побудови ефективної
логістичної стратегії є постійний аналіз логістич�
них показників та неперервний моніторинг логі�
стичної функції підприємства.



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 1—2, 2016

11

Побудова логістичної функції припускає
аналіз транспортних і складських витрат, витрат
зовнішньоекономічної діяльності, інвентаризац�
ійних витрат, таких, що пов'язані з необгрунто�
ваною стратегією продаж і роботи з клієнтами та
інше.

Так, частка транспортних витрат оптимізуєть�
ся шляхом модернізації транспортних засобів, які
використовуються в ланцюгу поставок, і системи
управління транспортом (Transportation
Management System — TMS). Сучасна вимога кон�
цепції логістики АПК — змінити традиційну сис�
тему організації транспортного обслуговування
агропромислових підприємств на нову стратегію
— оптимізаційну, орієнтовану на мінімізацію вит�
рат транспортних перевезень, у тому числі за ра�
хунок оптимізації маршрутів перевезень, розпод�
ілу праці та інше. Важливими й актуальними в су�
часних економічних умовах є всебічне вивчення:
економічної ефективності використовуваних на
підприємствах галузі транспортних засобів, особ�
ливостей їх експлуатації; відповідності виду й фун�
кціональності транспортного засобу сіль�
ськогосподарській продукції, яка перевозиться
(транспортування сипучих вантажів тощо); раці�
онального використання технологічного транс�
порту, яке має прямий вплив на обсяг і якість
сільськогосподарської продукції; вивчення стану
і якості доріг, адже більше 2/3 об'ємів сільськогос�
подарських перевезень здійснюється грунтовими
дорогами, що може суттєво вплинути на величину
втрат продукції. Вдосконалення організації транс�
портних робіт в сільському господарстві створює
умови для зростання продуктивності праці, зни�
ження собівартості перевезень, втрат у функціо�
нальному логістичному ланцюгу.

Оптимізація складських витрат: сучасні техно�
логії, передовий досвід, зниження прямих логі�
стичних витрат на робочу силу шляхом впровад�
ження системи управління складами (Warehouse
Management System — WMS) забезпечують ефек�
тивність складової логістичної діяльності. Інвен�
таризаційні витрати пов'язані з пошкодженням і
втратою товару в результаті нераціонального ви�
користання складських площ, експлуатації заста�
рілого обладнання і обслуговуючої техніки, псу�
вання продуктів короткострокового зберігання в
результаті відсутності належних умов зберігання
продукції, планування динаміки руху матеріаль�
них потоків, використання неправильної тари та
інше, що в цілому можна означити як нера�
ціональна організація складської діяльності.
Складська логістика займає чільне місце в ло�
гістичному циклі агровиробництва, оскільки
сільськогосподарська продукція ставить підвищені
вимоги до умов зберігання і складування (забез�
печення температурного режиму, вологості тощо).
Недотримання відповідних вимог спричиняє масо�
ве псування та втрату продукції у короткі термі�
ни, які на практиці можуть досягати від третини
обсягу виробленої продукції.

Зменшенню витрат, пов'язаних з зовнішньо�
економічною діяльністю, сприяє узгоджена спів�
праця різних функціональних і структурних під�
розділів підприємства: відділ закупівель (імпорт),
продажу (експорт), фінансового відділу, відділу
логістики та інших.

Формування стратегії позиціонування під�
приємства на ринку, стратегії продаж і роботи з
клієнтами також обумовлює прогнозування точ�
них параметрів логістичної функції, що дозволить
підприємству спрямовувати діяльність саме на ре�
зультативність інновацій в аналітичному аспекті.

Таким чином, оцінка й облік логістичних по�
казників є ключовими факторами успішності реа�
лізації логістичної стратегії.

Усвідомлення ролі якісного логістичного об�
слуговування клієнтів як фактору конкурентоз�
датності підприємства. В умовах жорсткої конку�
ренції все більше зростає роль логістики у задо�
воленні потреб клієнтів, виконання правил шести
"right" [8, с. 350], стратегій на формування конку�
рентних переваг підприємства. Ідеально вибуду�
вана логістична функція має прямий вплив на зро�
стання прибутку від підприємницької діяльності,
збільшення частки на ринку.

Збільшення швидкості обороту матеріального
потоку в ланцюзі поставок. Нагальність зменшен�
ня часу на обробку замовлень, швидкого реагуван�
ня і можливість прояву гнучкості у роботі з
клієнтами, оперативний управлінський контроль
над реальним перебігом матеріального потоку в
ланцюгу поставок — ключові фактори підприєм�
ницького успіху компанії.

Запровадження інформаційних технологій. У
зв'язку з тенденційно зростаючою складністю ло�
гістичних схем компанії все більше усвідомлюють
економічну доцільність інвестування в системну
автоматизацію і програмне забезпечення для
інформаційного контролю і управління матеріаль�
ними потоками на всіх елементах ланцюга поста�
вок, що стає вирішальним у швидкості і якості об�
робки клієнтських замовлень, максимально ефек�
тивному використанні логістичних можливостей,
оптимізації складської логістики.

Розуміння ролі консолідації і стратегічного
партнерства з метою підвищення ефективності
логістики. Формування вищезгаданих в статті аг�
рохолдингів — вертикально інтегрованих аграрно�
промислових груп сприяє формуванню глибинної
спеціалізації виробництва, створенню замкнутої
логістичної системи "сировина — виробництво —
переробка — збут", впровадженню інноваційних
технологій, залученню потужних фінансових інве�
стицій. В той же час, 70% території України — 42
млн гектарів — це землі сільськогосподарського
призначення. За даними [5], посівні площі сіль�
ськогосподарських культур під урожай 2015 року
— 27,2 млн га, що складає 45,3% території Украї�
ни, обробляють великі й середні агропідприємства.
Тому альтернатива агрохолдингам — формуван�
ня логістичних систем сільськогосподарських
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підприємств, в першу чергу, малих та середніх,
дозволяє враховувати специфіку процесів закупі�
вель, виробництва, транспортування, складуван�
ня і управління запасами сільськогосподарської
продукції. Важливими чинниками формування ло�
гістичної стратегії співпраці підприємств галузі є
географічні й екологічні фактори. Визначення й
впровадження в регіоні:

— центрів ваги зосередження і розподілу си�
ровинних ресурсів, попиту, зокрема, раціонально�
го розміщення централізованих професійних схо�
вищ сільськогосподарської продукції, обгрунту�
вання їх оптимальної місткості;

— моделі управління запасами;
— практичної доцільності експлуатації спец�

іалізованої обслуговуючої завантажувально�роз�
вантажувальної техніки, яка сприяє зменшенню
пошкодження і псування продукції;

— стратегії раціонального використання про�
фесійної робочої сили;

— мінімізації транспортних витрат шляхом
розробки та впровадження схем оптимальної мар�
шрутизації, мережевих моделей планування й уп�
равління — сучасні ефективні управлінські інстру�
менти оптимізації логістичної функції сільсько�
господарських підприємств на основі консолідації
й стратегічного партнерства.

ВИСНОВКИ
З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Аграрна логістика стає одним із самих дієвих
інструментів інноваційного розвитку сільськогос�
подарських підприємств і розвинутої ринкової
економіки. Важливими чинниками, які в сучасних
економічних реаліях ставлять актуальність логі�
стики у список самих пріоритетних завдань менед�
жменту, є, насамперед, усвідомлення реальної ве�
личини логістичних витрат компанії й необхідності
логістичного планування, контролю і аудиту, ро�
зуміння ролі якісного логістичного обслуговуван�
ня клієнтів як фактору конкурентоздатності
підприємства, консолідації і стратегічного парт�
нерства з метою підвищення ефективності логісти�
ки, збільшення швидкості обороту матеріального
потоку в ланцюгу поставок, необхідності здійснен�
ня контролю на кожній ланці ланцюга, чому в
повній мірі сприяє запровадження сучасних
інформаційних технологій. Впровадження науко�
вих методів і принципів агрологістики — нагальна
вимога часу в сучасних економічних умовах раці�
ональної діяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Сегодня состояние и темпы развития маши�

ностроения определяют перспективы и произ�
водственный потенциал всех отраслей нацио�
нальной экономики, осуществляют значитель�
ное влияние на формирование основных мак�
роэкономических показателей. Машинострое�
ние выполняет функции, которые не присущи
ни одной другой отрасли, а именно: иннова�
ционно�технологическое обновление произ�
водства; создание материально�технической
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базы для обеспечения обороноспособности
страны; обеспечения восстановительного про�
цесса в экономике и т.д.

В свою очередь, от того, какой объем обо�
ротных активов имеет производственная орга�
низация, насколько оптимальна их структура,
высоки расходы по привлечению заемных ис�
точников для их формирования зависит ее фи�
нансово�экономическое благополучие. Осо�
бенно остро данная проблема стоит перед ма�
шиностроительными предприятиями длитель�
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ным циклом производства, которые характери�
зуются низкой оборачиваемостью оборотных
активов. Согласно имеющейся информации, в
2014 г. объем последних превысил годовую вы�
ручку данных субъектов хозяйствования.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Теоретическим, методическим и практичес�
ким аспектам исследования оборотных активов
машиностроительных предприятий посвящены
научные труды А.В. Бугай, Ю.В. Дубей, В.В. Кас�
сир, Ж.В. Козаченко, Г.А. Семенова, Н.Ю. Со�
ломиной, Л.Г. Соляник и других. Однако состо�
яние, структура, источники формирования, эф�
фективность использования оборотных акти�
вов постоянно меняются, появляются новые
тенденции, которые нужно постоянно изучать
с целью формирования основы для обоснова�
ния рекомендаций по совершенствованию фи�
нансовой политики государства и финансово�
го менеджмента на уровне машиностроитель�
ных предприятий.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
На основании изложенного можно сформу�

лировать задачу исследования, которая заклю�
чается в проведении анализа состояния и эф�
фективности использования оборотных акти�
вов машиностроительных предприятий Украи�
ны. Методологической основой исследования
являются диалектический метод познания, ме�
тоды индукции и дедукции, абстракции, стати�
стического анализа.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Машиностроение является движущей силой
инновационного развития национальной эко�
номики благодаря производству прогрессив�
ных видов машин, оборудования, приборов и
т.д. Поэтому его развитие является необходи�
мым условием качественных структурных сдви�

гов в других отраслях отечественной промыш�
ленности, расширение производственного по�
тенциала.

Машиностроение состоит из совокупности
предприятий, занимающихся производством:
компьютеров, электронной и оптической продук�
ции; электрического оборудования; автотранс�
портных средств, прицепов и полуприцепов и
других транспортных средств; машин и оборудо�
вания, не отнесенных к другим группам. Данная
группировка соответствует Украинской класси�
фикации видов экономической деятельности.

Отметим, что на данном этапе развития ук�
раинское машиностроение переживает не луч�
шие времена, о чем свидетельствуют данные по
производству продукции за последние годы
(табл. 1).

Согласно данным таблицы 1, наиболее удач�
ными для машиностроения были 2010—2011 гг.,
а худшим — 2009 г., в котором объемы произ�
водства продукции уменьшились соответствен�
но к предыдущему году почти в два раза. Пред�
приятия по производству компьютеров, элект�
ронной и оптической продукции сократили
объемы на 58,8%, электрооборудования —
41,6%, машин и оборудования — 46,8%, авто�
транспортных средств, прицепов и полуприце�
пов и других транспортных средств — 45,6%.

Следует указать, что основаниями для рос�
та производства в 2010—2011 гг. были: дешевая
и высококвалифицированная рабочая сила; до�
статочно хорошее соотношение цены и каче�
ства товаров; научно�технические разработки,
осуществленные в предыдущие годы; повыше�
ние инвестиционной активности субъектов хо�
зяйствования; увеличение спроса на внутрен�
нем и внешнем рынках.

Начиная с 2012 г., отрасль демонстрирует
устойчивое падение объемов производства. Эта
негативная тенденция сохранялась в следующем
году. Основными факторами уменьшения объе�
мов производства стали: снижение спроса на
внутреннем рынке, которое связанно с сокраще�

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Индексы промышленной продукции, 
производство: 

91,9 52,5 141,3 115,9 96,7 86,8 79,4 

– компьютеров, электронной и оптической 
продукции 

101,8 41,2 106,1 102,6 90,5 86,0 77,9 

– электрического оборудования 82,9 58,4 160,0 128,6 87,7 91,1 100,9 
– машин и оборудования, не отнесенных к другим 
группам 

82,0 53,2 133,9 110,2 97,3 93,5 88,7 

– автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов и других транспортных средств 

103,0 54,4 152,6 119,0 100,5 79,8 64,3 

Доля убыточных предприятий, % 38,0 40,9 41,8 34,4 34,8 35,8 36,3 
Уровень рентабельности (убыточности) 
операционной деятельности предприятий, % 

2,9 4,7 7,0 9,3 9,9 6,6 -2,4 

Таблица 1. Показатели деятельности машиностроительных предприятий в 2008—2014 гг.

Источник: разработано авторами по данным [1; 3].
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нием покупательной способности отечествен�
ных потребителей; отсутствие оборотных
средств для развития производства; снижение
мировой инвестиционной деятельности и соот�
ветственно сокращение внешнего спроса на оте�
чественную машиностроительную продукцию.
Кроме того, основной потребитель данной про�
дукции (Российская Федерация) начинает реа�
лизовывать активную политику импортозаме�
щения, что способствует вытеснению украинс�
ких производителей с крупного рынка.

В 2014 г. произошло значительное ускорение
темпов падения производства машиностроитель�
ной промышленности, которое по итогам года со�
ставил 20,6%. Так, производство компьютеров,
электронной и оптической продукции сократи�
лось на 22,1%, машин и оборудования — 11,3%,
автотранспортных средств, других транспортных
средств — 35,7%. Основным катализатором та�
кого падения стали известные военно�политичес�
кие события на Юге и Востоке Украины. Так,
страна практически временно потеряла машино�
строительные предприятия, расположенные в
АРК и на неподконтрольной территории в Дон�
бассе. Произошло разрушение производствен�
ных цепочек, снижение внутреннего платежес�
пособного спроса, сокращение экспорта в РФ из�
за установления ограничений, обвал инвестици�
онной привлекательности экономики, что сказа�
лось на темпах обновления производственных
мощностей и пополнения оборотного капитала
предприятий, и тому подобное.

С обострением кризиса проявились пробле�
мы, которые накапливались годами [2, c. 6].
Среди них следует отметить чрезмерную зави�
симость от внешней конъюнктуры на рынках
основных экспортных товаров, высокую энер�
го� и материалоёмкость производства, что ста�
ло причиной резкого роста себестоимости, де�
фицит средств, необходимых для модерниза�
ции основных фондов, сокращение сбыта на
внутреннем рынке из�за уменьшения спроса на
продукцию промежуточного потребления и
инвестиционного назначения.

Снижение объемов хозяйственных операций
предприятий машиностроения проявляется в ро�

сте долгов, недостатке денежных средств, увели�
чении просроченной кредиторской задолженно�
сти и количества убыточных субъектов хозяй�
ствования. Как видно из приведенных данных,
удельный вес убыточных предприятий машино�
строения является достаточно весомым и нахо�
дится в пределах 34,4—41,8%. То есть, более тре�
ти субъектов хозяйствования генерирует убыт�
ки. Но, несмотря на значительные колебания в
объемах производимой продукции машиностро�
ительная промышленность в целом генерирова�
ла прибыль от основной деятельности, кроме 2014
г., когда уровень убыточности составил 2,4%. По
итогам, в этом году субъекты хозяйствования
получили 30,0 млрд грн. убытков.

Следует указать, что оборотные активы иг�
рают важную роль в функционировании пред�
приятий машиностроения, поскольку от эф�
фективности их использования зависит непре�
рывность процесса производства и реализации
продукции, ликвидность субъектов хозяйство�
вания, их платежеспособность и рентабель�
ность. И наоборот, неэффективность их ис�
пользования в конечном итоге может привес�
ти к уменьшению прибыли, или получению от�
рицательных финансовых результатов.

Далее рассмотрим динамику оборотных ак�
тивов машиностроительных предприятий за
период с 2011 г. по 2014 г. (табл. 2). За данный
период их объем вырос на 17254,1 млн грн., в
относительном выражении на 16,9%.

Наибольший прирост показали предприятия
по производству машин и оборудования, не отне�
сенных к другим группам (в частности, машин и
оборудования общего и специального назначения,
для сельского и лесного хозяйства, металлообра�
батывающих машин и станков) и электрического
оборудования (электродвигателей, генераторов,
трансформаторов, электрораспределительной и
контрольной аппаратуры, батарей и аккумулято�
ров, проводов, кабелей и электромонтажных уст�
ройств, прочего электрооборудования). Он соста�
вил 35,05% и 25,97%, соответственно.

Значительные доли в совокупном объеме
оборотных активов имеют подотрасли машин
и оборудования, не отнесенных к другим груп�

Отрасль (подотрасли) 2011 2012 2013 2014 Прирост, % 
Машиностроение 102116,4 112732,7 114711,1 119370,5 16,90 
в том числе по производству: 
– компьютеров, электронной и оптической продукции 6156,0 6602,4 5667,3 6731,8 9,35 
– электрического оборудования 12817,4 13847,7 15990,3 16146,6 25,97 
– машин и оборудования, не отнесенных к другим 
группам 

35393,7 41502,8 44516,3 47797,9 35,05 

– автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов и других транспортных средств 

47749,3 50779,8 48537,2 48694,2 1,98 

Таблица 2. Оборотные активы предприятий машиностроения в 2011—2014 гг., млн грн.

Источник: разработано авторами по данным [1; 3].
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пам (в пределах 34,66—40,04%) и автотранспор�
тных средств, других транспортных средств
(40,79—46,76%).

Итак, оборотные активы предприятий ма�
шиностроения выросли. Но, если скорректиро�
вать их объемы на инфляцию цен производи�
телей промышленной продукции, то ситуация
существенно меняется. Так, в 2012 г. оборот�
ные активы в реальном выражении выросли на
10,07%, в 2013 — на 0,35%, в 2014 г. произошло
их существенное сокращение на 19,70%.

Результаты анализа структуры оборотных
активов машиностроительных предприятий сви�
детельствуют, что больше всего оборотных
средств сконцентрировано в дебиторской задол�
женности, которая возросла с 49374,8 до 59443,3
млн грн., или на 20,4%, а также в запасах. После�
дние увеличились на 5480,9 до 44488 млн грн., или
на 14,1% (табл. 3). Таким образом, рост объема
оборотных активов вызван, главным образом,
увеличением дебиторской задолженности, в то
время как прирост товарно�материальных ценно�
стей был значительно меньшим. Кроме того, на
машиностроительных предприятиях сократился
объем текущих финансовых инвестиций на 14,4%
и увеличились денежные средства на 24,3%, рас�
ходы будущих периодов на 38,8%, прочие оборот�
ные активы практически не изменились.

В целом, наблюдается стабильное перетека�
ние оборотного капитала с материальной сфе�
ры в нематериальную. Так, удельный вес товар�
но�материальных ценностей за четыре года
уменьшился, а удельный вес нематериальных
оборотных активов вырос. Преобладающим не�
материальным элементом оборотных активов,
который постоянно увеличивается, является
дебиторская задолженность. Её удельный вес в
составе данных активов вырос с 48,35% до
49,80%, в 2013 г. он даже составил 50,36%. Такое
наращивание дебиторской задолженности явля�
ется результатом отгрузки товаров в кредит,
предпочтение продажи продукции с рассрочкой
платежа, что обуславливает рост зависимости
платежеспособности предприятия�производи�
теля продукции от финансового состояния кон�
трагентов�покупателей [4, с. 69].

На конец периода, который анализируется,
наибольший удельный вес в оборотных активах
имеют дебиторская задолженность (49,80%) и
запасы (37,27%). Из таблицы 3 видно, что не�
значительным весом характеризуются денеж�
ные средства (8,20%), текущие финансовые ин�
вестиции (2,10%), прочие оборотные активы
(2,00%) и расходы будущих периодов (0,63%).
Рост удельного веса денежных средств, а так�
же снижение удельного веса текущих финан�
совых инвестиций в 2014 г. обусловлен поддер�
жкой платежеспособности предприятий и
удержанием от отвлечения средств в менее лик�
видные активы в условиях нестабильности рас�
четов между контрагентами [4, с. 69]. Измене�
ние объема и удельного веса прочих оборотных
активов является незначительным.

Основным источником формирования обо�
ротных активов машиностроительных предпри�
ятий являются текущие обязательства. В тече�
ние анализируемого периода, они выросли с
75328,7 до 107353,1 млн грн., а удельный вес — с
73,77% до 89,93% (табл. 4). Собственный оборот�
ный капитал в свою очередь уменьшился с
26787,7 млн грн. до 12017,4 млн грн. Его удель�
ный вес в источниках формирования оборотных
активов сократился с 26,23% до 10,07%. Суще�
ственное уменьшение размера собственного
оборотного имело место в 2014 г. Он сократил�
ся на 17790,20 млн грн., или на 59,68%. Это про�
изошло, прежде всего, из�за появления непок�
рытого убытка в структуре собственного капи�
тала в объеме 7409,2 млн грн. и уменьшения за�
регистрированного капитала на 1069,7 млн грн.

Среди источников формирования оборот�
ных активов машиностроительных предприя�
тий также целесообразно выделить следующие
элементы текущих обязательств как краткос�
рочные кредиты банков и текущую кредиторс�
кую задолженность. Так, в течение 2011—2014 гг.
объемы банковских ссуд выросли с 11098,7 до
25892,5 млн грн., или на 133,29%. Соответствен�
но, их удельный вес в источниках формирова�
ния оборотных активов увеличился до 21,69%.
В свою очередь, текущая кредиторская задол�
женность сократилась на 6359,4 млн грн., или

Показатель 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Объем, млн  грн. Удельный вес, % 

Запасы 39007,1 42944,9 43067,5 44488,0 38,20 38,09 37,54 37,27
Дебиторская задолженность 49374,8 55504,1 57766,0 59443,3 48,35 49,24 50,36 49,80
Текущие финансовые инвестиции 2934,3 4043,1 3106,0 2512,5 2,87 3,59 2,71 2,10 
Денежные средства 7876,4 7369,8 7642,4 9792,7 7,71 6,54 6,66 8,20
Расходы будущих периодов 540,6 561,4 659,5 750,2 0,53 0,50 0,57 0,63
Прочие оборотные активы 2383,2 2309,4 2469,7 2383,8 2,33 2,05 2,15 2,00 
Итого оборотных активов 102116,4 112732,7 114711,1 119370,5 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 3. Структура оборотных активов предприятий машиностроения в 2011—2014 гг.

Источник: разработано авторами по данным [1; 3].
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на 7,70%. Ее удельный вес в источниках фор�
мирования оборотных активов уменьшился с
60,91% до 48,09%. Кредиторская задолжен�
ность считается нормальной, если ее наличие в
рамках действующего порядка расчетов. Объем
и продолжительность просроченной кредитор�
ской задолженности зависит от конкретных
условий организации и использования оборот�
ных активов, от размера и продолжительности
просроченной дебиторской задолженности [5,
c. 105]. Именно кредиторская задолженность
является главным источником покрытия деби�
торской задолженности предприятий.

В 2014 г. на фоне уменьшения собственного
оборотного капитала машиностроительных пред�
приятий на 59,68% произошёл стремительный рост
других источников, в частности текущих обяза�
тельств на 26,44%, краткосрочных кредитов бан�
ков на 76,67% и текущей кредиторской задолжен�
ности на 12,46 %. Итак, имела место существен�
ная трансформация структуры источников фор�
мирования оборотных активов. Если учесть, что в
январе — сентябре 2015 машиностроительные
предприятия уже получили 10125,1 млн грн. кон�
солидированного убытка, то следует ожидать в
дальнейшем сокращение собственного оборотно�
го капитала и ухудшение структуры источников
формирования оборотных активов.

Эффективность использования оборотного
капитала характеризуется скоростью его обора�
чиваемости, которая является одной из качествен�
ных характеристик финансовой политики пред�

приятия. В таблице 5 произведен расчет показа�
телей эффективности использования оборотных
активов предприятий машиностроения Украины.

Результаты анализа таблицы 5 показывают,
что эффективность использования оборотных ак�
тивов машиностроительных предприятий в тече�
ние анализируемого периода, ухудшается. Так,
уменьшаются значения коэффициентов оборачи�
ваемости оборотных активов на 0,52, запасов на
1,31, дебиторской задолженности на 1,14, денеж�
ных средств на 7,51, прочих оборотных активов на
15,53. Соответственно, растут периоды их обра�
щения в днях, замедляется операционный цикл с
212 до 331 дней. Данные тенденции объясняются
главным образом сокращением выручки предпри�
ятий в 2013—2014 гг. в результате действия нега�
тивных факторов, которые рассмотрены выше.

Значение коэффициента оборачиваемости
оборотных активов уменьшились по всем подо�
траслям машиностроения. Так, для предприя�
тий по производству компьютеров, электрон�
ной и оптической продукции — на 0,72 (до 1,35),
электрического оборудования — на 0,09 (до
1,40), машин и оборудования, не отнесенных к
другим группам — на 0,40 (до 0,82), автотранс�
портных средств, других транспортных средств
— на 0,70 (до 0,87).

Из�за сокращения чистой прибыли рента�
бельность оборотных активов сократилась за
2011—2013 гг. с 0,14 до 0,05. В 2014 г. имела ме�
сто уже убыточность. На 1 грн. оборотных ак�
тивов машиностроительных предприятий при�

Показатель 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 
Объем, млн грн. Удельный вес, % 

Собственный оборотный капитал 26787,7 32552,3 29807,6 12017,4 26,23 28,88 25,98 10,07 
Текущие обязательства, т. ч. 75328,7 80180,4 84903,5 107353,1 73,77 71,12 74,02 89,93 
– краткосрочные кредиты банков 11098,7 13011,7 14655,6 25892,5 10,87 11,54 12,78 21,69 
– текущая кредиторская 
задолженность 

62197,6 50272,3 51043,5 57402,9 60,91 44,59 44,50 48,09 

Итого оборотные активы 102116,4 112732,7 114711,1 119370,5 100 100 100 100 

Таблица 4. Источники формирования оборотных активов предприятий машиностроения
в 2011—2014 гг.

Источник: разработано авторами по данным [1; 3].

Показатель 2011 2012 2013 2014 
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 1,47 1,46 1,14 0,95 
Период оборачиваемости оборотных активов, дни 245 247 316 380 
Коэффициент оборачиваемости запасов 3,85 3,82 3,04 2,54 
Период оборачиваемости запасов, дни 94 94 119 142 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 3,04 2,96 2,26 1,90 
Период оборачиваемости дебиторской задолженности, дни 118 122 159 189 
Коэффициент оборачиваемости денежных средств 19,06 22,29 17,11 11,55 
Период оборачиваемости денежных средств, дни 19 16 21 31 
Коэффициент оборачиваемости прочих оборотных активов 62,99 71,12 52,93 47,46 
Период оборачиваемости прочих оборотных активов, дни 6 5 7 8 
Период операционного цикла, дни 212 216 278 331 
Рентабельность (убыточность) оборотных активов 0,14 0,12 0,05 -0,17 

Таблица 5. Показатели эффективности использования оборотных активов
машиностроительных предприятий в 2011—2014 гг.

Источник: разработано авторами по данным [1; 3].
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ходилось 17 коп. убытков. Убыточность полу�
чили все подотрасли машиностроения. Так,
предприятия по производству компьютеров,
электронной и оптической продукции имели
уровень убыточности оборотных активов 0,24
(хотя, в 2011—2013 гг. доходность была в пре�
делах 0,05—0,25), электрического оборудова�
ния — 0,27 (0,02—0,12), машин и оборудования,
не отнесенных к другим группам — 0,08 (0,03—
0,07), автотранспортных средств, других транс�
портных средств — 0,22 (0,06—0,22).

В 2015 негативные тенденции, которые име�
ли место в предыдущем году, будут продолже�
ны, в частности: уменьшение в реальном выра�
жении объема оборотных активов; сокращение
доли собственного капитала в результате по�
лучения колоссальных убытков, рост удельно�
го веса текущих обязательств в источниках
финансирования оборотных активов; ухудше�
ние значений показателей эффективности их
использования.

ВЫВОДЫ ИЗ ПРОВЕДЕННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

На данном этапе развития украинское маши�
ностроение переживает не лучшие времена. На�
чиная с 2012 г. отрасль демонстрирует устойчи�
вое падение объемов производства, рост доли
убыточных предприятий. В 2014 г. ситуация в ма�
шиностроении резко ухудшилась. В течение
2011—2014 гг. оборотные активы машинострои�
тельных предприятий выросли на 16,9%. Однако,
в реальном выражении с учетом инфляции тем�
пы прироста были значительно меньшими, в кри�
зисный 2014 г. даже произошло их существенное
сокращение на 19,70%. Имели место процессы
перетекания оборотных средств с материальной
сферы в нематериальную, наращивания объемов
дебиторской задолженности и денежных средств
на счетах предприятий в банках.

Основным источником их формирования
остаются текущие обязательства. В течение
анализируемого периода, их удельный вес воз�
рос с 73,77% до 89,93%. Собственный оборот�
ный капитал существенно сократился из�за
появления непокрытых убытков. Соответ�
ственно, его удельный вес в источниках фор�
мирования оборотных активов уменьшился с
26,23% до 10,07%. Результаты проведенных рас�
четов показывают, что эффективность их ис�
пользования по всем подотраслям машино�
строения падает. В 2015 г. негативные тенден�
ции в формировании и использовании оборот�
ных активов будут продолжены.

Следовательно, возникает необходимость
разработки и реализации комплексных мер на

макроуровне, направленных на выход машино�
строения из финансово�экономического кри�
зиса в целом, а также рекомендаций по совер�
шенствованию управления оборотными акти�
вами на уровне предприятий.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з базових елементів економіки Ук�

раїни виступають промислові підприємства,
кількість яких становить понад 55 тис., де пра�
цює близько 3,6 млн працівників. Нестабіль�
ність економічних процесів, зношуваність об�
ладнання, морально застарілі технології, кон�
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DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF MODELING THE ECONOMIC SECURITY
OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

У статті викладено основні результати дослідження теоретичних і практичних аспектів моделювання економіч0
ної захищеності промислового підприємства. Запропоновано концепцію моделювання економічної безпеки промис0
лового підприємства, засновану на застосуванні основних принципів системного підходу і теорії життєздатних сис0
тем. У запропонованій концепції виділено такі блоки, як блок моніторингу індикаторів економічної захищеності,
блок оцінки та управління загрозами, блок оцінки та аналізу економічної захищеності, блок підтримки прийняття
рішень. Запропонована в статті концепція моделювання економічної безпеки підприємства дає змогу вийти на якісно
новий рівень оцінювання економічної захищеності промислового підприємства, приймати ефективні управлінські
рішення та своєчасно запобігати впливу дестабілізуючих факторів.

The article presents the main results of the study of theoretical and practical aspects of modeling economic security
of industrial enterprises. The concept of modeling the economic security of industrial enterprise based on the application
of the basic principles of the system approach and the theory of sustainable systems are suggested. The proposed concept
of allocated blocks such as monitoring indicators of economic security block, estimation and management of threats
block, block of evaluation and analysis of economic security, decision support block. The proposed in the article concept
of modeling economic security makes it possible to reach a new level of economic security assessment of industrial
enterprise, to make effective management decisions, and to prevent destabilizing factors promptly.

Ключові слова: економічна захищеність, загрози, економічна безпека, прогнозування, еко8
номіко8математичне моделювання, управління.
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куренція на світових ринках поставили промис�
лові підприємства в умови, в яких рента�
бельність виробництва — 3—6%, а майже 33%
підприємств є збитковими. Тому економічна за�
хищеність виробничо�господарських структур
виступає зараз однією з найважливіших еконо�
мічних категорій стосовно стабільного функ�
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ціонування й розвитку сфери виробництва. До�
сягнення відповідного рівня захищеності і за�
безпечення його системного контролю на сьо�
годні є актуальним для більшості промислових
підприємств України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різні аспекти забезпечення економічної за�
хищеності та безпеки, удосконалення управлі�
ння ними досліджено у працях багатьох вітчиз�
няних і зарубіжних учених. Серед українських
науковців вагомий внесок у формування тео�
ретико�методологічної бази моделювання за�
хищеності соціально�економічних систем зро�
били В.М. Вовк, В.М. Геєць, Р.М. Лепа, Ю.Г. Ли�
сенко, В.С. Пономаренко, Л.Н. Сергєєва. Пи�
танням оцінювання економічної захищеності
на державному та регіональному рівнях при�
свячено публікації Я.А. Жаліла, Т.С. Клебано�
вої, О.М. Ляшенко, Г.А. Пастернака�Тарану�
шенка.

Окремі аспекти визначення змісту еконо�
мічної безпеки, аналізу загроз та індикаторів
економічної захищеності висвітлено в працях
В.В. Белова, О.І. Барановського, А.В. Козачен�
ко, В.І. Мунтіяна, І.Л. Плетнікової, Д.П. Піло�
вої, О.В. Прокопішиної, Н.Й. Реверчук, О.І. Су�
дакової, Л.О. Чаговець та інших. Р.А. Руденсь�
кий приділяє увагу антисипативному управлі�
нню економічною безпекою, В.М. Порохня —
питанням підвищення ефективності фінансово�
економічної діяльності підприємства, М.М. Іва�
нов, А.В. Матвійчук — проблемам аналізу та
прогнозуванню захищеності та сталого розвит�
ку фінансово�економічних систем з викорис�
танням нейромережевого підходу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Механізм забезпечення економічної без�

пеки підприємства розглядається як су�
купність управлінських, економічних, орган�
ізаційних, правових і мотиваційних способів
гармонізації інтересів підприємства з інтере�
сами суб'єктів зовнішнього середовища, за
допомогою чого, з урахуванням особливос�
тей діяльності підприємства, забезпечується
одержання прибутку, величина якого достат�
ня для перебування підприємства в еко�
номічній безпеці.

Формування концепції економічної безпе�
ки підприємства є досить актуальною пробле�
мою, оскільки в даний час держава прямо не
здійснює керування діяльністю підприємств, а
тільки регулює їхню діяльність за допомогою
правових, економічних і соціальних мір за до�

помогою прямого (розробка нормативних
актів, положень, заходів, що безпосередньо
впливають на діяльність суб'єктів ринкових
відносин) і непрямого (податкова система,
цінова і фінансово�кредитна політика, дер�
жавні замовлення) регулювання.

Незважаючи на значну кількість дослід�
жень, ряд питань, що пов'язані з формуванням
моделей комплексного оцінювання економіч�
ної захищеності підприємства, дають змогу
врахувати вплив зовнішнього середовища на
функціонування підприємства і розробити ком�
плекс оптимальних рішень з поліпшення еко�
номічного стану, не здобули належного висві�
тлення в наукових працях.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування механізму економічної безпе�
ки підприємства грунтується на відповідній
концепції, яка обумовлена наступними припу�
щеннями:

— по�перше, мова йде про втілення в прак�
тику нової для українських підприємств еко�
номічної категорії — економічної захищеності
промислового підприємства, єдине уявлення
про сутність якої навіть в економічній науці
поки відсутнє;

— по�друге, механізм забезпечення еконо�
мічної безпеки підприємства повинен бути до�
сить різнобічним за орієнтацією, здатним вра�
хувати різнобічні інтереси підприємства,
оскільки обмеження економічних інтересів під�
приємства може істотно позначитися на його
стійкості і конкурентоспроможності;

— по�третє, в основу побудови механізму
забезпечення економічної безпеки підприєм�
ства повинна бути покладена науково обгрун�
тована концепція, яка базується, з одного боку,
на теоретичних підходах до визначення суті
категорії економічної захищеності підприєм�
ства, а з іншого боку — враховує особливості
його діяльності.

Підприємство — складна виробничо�госпо�
дарська система, розвиток якої обумовлений
певною невизначеністю внутрішнього та зов�
нішнього характеру, що є наслідком змінюва�
ності умов ринку та функціонування підприє�
мства.

Будь�яке підприємство — система, яка пе�
ретворює набір вкладених в виробництво ре�
сурсів — витрат (сировина, обладнання,
людська праця) — в товари та послуги. Вона
функціонує всередині більш крупної системи
— зовнішньополітичного, економічного, соц�
іального та технічного середовища, в якому
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вона постійно вступає у складну взаємодію. В
той же час, підприємство включає в себе набір
підсистем, які також взаємо поєднані і взає�
модіють. Порушення функціонування в одній
з частин системи викликає труднощі в інших
її частинах.

З огляду на вищезазначене, для подальшо�
го опису концепції оцінки економічної безпе�
ки, підприємство слід розуміти як об'єкт уп�
равління та систему управління, що взаємоді�
ють із зовнішнім середовищем, яке їх оточує,
враховуючи взаємні впливи. На систему управ�
ління та об'єкт управління діють загрози, дже�
релом яких є середовище, що оточує їх. У той
же час, коли система управління здійснює уп�
равління об'єктом, об'єкт є джерелом внут�
рішніх загроз для неї самої. В системі управл�
іння виділена підсистема економічної безпе�
ки, для досягнення основних цілей якої від
об'єкту управління поступають показники
економічної безпеки. Споживачем результа�
ту функціонування об'єкта є зовнішнє середо�
вище (для підприємства зовнішнє середовище
— це його споживачі та контрагенти, резуль�
тат функціонування — товари, роботи, послу�
ги, що їх виробляє або надає підприємство).
Але в той же час, зовнішнє середовище відчу�
ває на собі вплив системи управління не тільки
через об'єкт управління, але й безпосередньо
від самої системи в якості паралельного управ�
ляючого впливу [1]. Схематично дану систему
взаємодії об'єкту та системи управління, а та�
кож зовнішнього середовища представлено на
рисунку 1.

Отже, підприємство діє в певній мірі в умо�
вах невизначеності, а середовище, яке оточує
його, впливає на нього і відчуває вплив під�
приємства. Теж саме відбувається і з системою
управління, підсистемою якої є система еконо�
мічної безпеки підприємства.

Для оцінки впливу оточуючого середовища
використовується алгоритм оцінки впливу за�
гроз на діяльність підприємства, зроблений з
різних точок діяльності підприємства.

Концепція формування і наступного функ�
ціонування механізму економічної безпеки
підприємства базується на розумінні сутності
економічної безпеки підприємства як підсисте�
ми регіональної економіки, як сукупність його
властивостей, які забезпечують його прогре�
сивний розвиток в умовах дестабілізуючого
впливу різноманітних видів загроз.

Виходячи з цього, концепцією механізму
економічної безпеки підприємства передба�
чається, що керівництвом підприємства повин�
на бути сформована система його пріоритет�
них інтересів, виявлені інтереси взаємодіючих
з ним суб'єктів зовнішнього середовища та об�
рані такі форми і засоби гармонізації або уз�
годження цих інтересів, щоб результати взає�
модії підприємства з цими суб'єктами забезпе�
чили його прибуткову роботу.

Концепція оцінки ЕБП також включає
принципи, на засадах яких вивчається та
оцінюється економічна безпека підприєм�
ства:

— принцип цілісності, який дозволяє роз�
глядати систему ЕБП як єдине ціле складових,
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Рис. 1. Система взаємозв'язків зовнішнього середовища, об'єкта та системи управління
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і в той же час, як елемент зі своїми властивос�
тями та відносинами в середині цілого;

— принцип ієрархічності, згідно з яким
кожний компонент системи в свою чергу може
розглядатися як система, а система, що в да�
ний час вивчається, представляє собою один з
компонентів більш широкої системи. Ця обста�
вина допускає декомпозицію системи та дає
змогу проведення дослідження окремих її ком�
понентів;

— принцип структурності, що дає змогу
описання системи через встановлення її струк�
тури, тобто системи зв'язків та відносин систе�
ми, обумовленість поведінки системи не стільки
поведінкою її окремих елементів, скільки вла�
стивостями її структури;

— принцип множинності, який дозволяє
використовувати множину кібернетичних,
економічних та математичних моделей для
описання окремих елементів та системи в ціло�
му.

Концепція формування і дії механізму за�
безпечення економічної безпеки підприєм�
ства передбачає, що такий механізм є гнуч�
кою, інтегрованою і відкритою системою, що
охоплює принципи, прийоми і способи, ме�
тоди і методики, процедури, алгоритми і мо�
делі, за допомогою яких забезпечується в тій
або іншій формі гармонізація всіх сфер
діяльності підприємства й інтересів взаємо�
діючих з ним суб'єктів зовнішнього середо�
вища.

Дії механізму спрямовані на забезпечення
економічної захищеності в діяльності підприє�
мства як на поточний момент часу, так і на пер�
спективу.

Якщо в першому випадку домінують такі
умови забезпечення економічної безпеки, як
мінімізація витрат, спрямованих на запобіган�
ня або зниження наслідків від впливу можли�
вих загроз, то в другому — це управління еко�
номічною безпекою та адаптація підприємства
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Рис. 2. Схема концепції моделювання економічної безпеки
промислового підприємства
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до нововведень, пов'язаних з управлінськими
рішеннями щодо забезпечення безпечної діяль�
ності суб'єкта господарювання.

Механізм забезпечення економічної безпе�
ки підприємства може мати різний рівень
структуризації та формалізації.

Дослідження та аналіз особливостей шляхів
та підходів щодо забезпечення економічної
безпеки підприємства дозволило розробити
концепцію побудови системи забезпечення
економічної безпеки підприємства, яка схема�
тично представлена на рисунку 2. Концепція
складається з чотирьох блоків.

Блок моніторингу показників економічної
захищеності підприємства (ЕЗП). Для реалі�
зації робіт з основних напрямів забезпечення
економічної захищеності підприємства доціль�
но розробити комплекс заходів для оцінки до�
сягнутого рівня безпеки, який здійснюється за
допомогою моніторингу. Моніторинг — це
інформаційно�аналітична, постійно діюча сис�
тема спостережень за динамікою показників,
що характеризують економічну захищеність
підприємства і зовнішнього середовища [2, c.
198]. У сучасних умовах функціонування еко�
номіки роль регулярного, об'єктивного моніто�
рингу особливо велика, оскільки має місце ви�
сока рухливість економічних показників, на�
явність численних диспропорцій, що вимагають
постійної уваги.

Основними цілями моніторингу є [3, с.
1579]:

— формування системи техніко�економіч�
них показників оцінки економічної захище�

ності підприємства з урахуванням специфіки
його функціонування;

— оцінка стану і динаміки розвитку підпри�
ємства;

— виявлення деструктивних тенденцій і
процесів розвитку потенціалу підприємства;

— системно�аналітичне вивчення ситуації,
що склалася, і тенденцій її розвитку.

При здійсненні моніторингу повинен діяти
принцип безперервності спостереження за ста�
ном об'єкту моніторингу з урахуванням фак�
тичного стану і тенденцій розвитку його потен�
ціалу, а також загального розвитку економіки,
політичної ситуації та дії інших загальносис�
темних чинників.

Результатом функціонування блоку моніто�
рингу показників економічної захищеності є
надходження необхідної інформації для вияв�
лення основних внутрішніх та зовнішніх загроз.

Блок оцінювання та управління загрозами.
Задачами механізму оцінювання загроз в ме�
ханізмі забезпечення економічної захищеності
підприємства є:

— побудова ієрархічної системи (класифі�
кації) загроз з виділенням тих, які мають най�
більш високу ступінь небезпеки для підприєм�
ства;

— аналіз і оцінка взаємозв'язків загроз;
— визначення рівня впливу окремих загроз

на інтегральний показник рівня економічної
захищеності.

Підсистема управління загрозами, як і будь�
яка економічна система, складається з об'єкта
і суб'єкта управління.

Керівництво підприємств та інші підсистеми управління підприємством 
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Рис. 3. Функціональна структура управління загрозами
на підприємстві
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Об'єктом керування виступає промислове
підприємство: його соціально�економічні від�
носини з іншими суб'єктами господарювання,
співробітники підприємства, інформаційні по�
токи діючі на підприємстві, технологічні про�
цеси.

Суб'єктом управління виступає спеціальна
група людей (підрозділ), яка на основі наявної
інформації, використовуючи різні методи і мо�
делі, розробляє заходи для зниження рівня
впливу загроз на економічну захищеність
підприємства.

Підсистема управління загрозами будуєть�
ся за ієрархічним принципом. Відповідно про�
цес управління загрозою протікає на двох суб�
підрядних рівнях — аналітичному і координа�
ційному (рис. 3).

На аналітичному рівні виконуються дві ос�
новні функції:

— безперервний моніторинг внутрішніх та
зовнішніх загроз, що виникають у процесі фун�
кціонування підприємства;

— формування індивідуальної системи за�
гроз.

Моніторинг внутрішніх та зовнішніх загроз
призначений для виявлення тенденцій небажа�
ного розвитку подій з метою подальшого запо�
бігання негативним наслідкам, до яких може
привести розвиток загроз в результаті вже ух�
валених рішень або неконтрольованих змін у
зовнішньому і внутрішньому середовищі під�
приємства.

Головною метою моніторингу внутрішніх
та зовнішніх загроз є визначення причин ви�
никнення, по можливості попередження, заг�
роз, що призвели до небажаного розвитку
подій.

Формування індивідуальної системи заг�
роз передбачає процедури аналізу впливу заг�
роз у ході підготовки оперативних, тактичних
та стратегічних рішень і дозволяє оцінити
приріст рівня впливу загрози, обумовлений
ухваленням управлінського рішення, або вка�
зати ті загрози, вплив яких на економічну за�
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Рис. 4. Схема алгоритму оцінювання та управління загрозами
в системі управління підприємством
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хищеність стане вірогіднішим або більш істот�
ним. За наслідками такого аналізу відбуваєть�
ся класифікація загроз, формується індивіду�
альна система загроз та завчасно розробля�
ються заходи, що знімають або, щонайменше,
послаблюють негативні наслідки прояву заг�
рози.

Ідентифікація загроз, їхня класифікація —
одна з найбільш важливих задач забезпечення
економічної захищеності. Це обумовлено тим,
що система загроз являє собою динамічну сис�
тему причинно�наслідкових зв'язків зі значним
числом контурів зворотних зв'язків, наявність
яких істотно підсилює результати реалізації
якої�небудь конкретної загрози безпеки. Ця
особливість яскраво відстежується на сучасно�
му етапі розвитку держави, що характеризуєть�
ся наявністю великої кількості локальних за�
гроз безпеці і швидко зростаючими загрозли�
вими ситуаціями внаслідок їхньої взаємодії [4,
с. 138].

Класифікація та ранжування внутрішніх та
зовнішніх загроз дозволяє обмежити розмір
отриманої інформації з блоку моніторингу та
зосередити увагу на загрозах, що мають най�
більш високий ступінь впливу на економічну
захищеність підприємства [5, с. 36].

На координуючому рівні виконуються ко�
мандно�контрольні процедури узгодження
роботи всіх складових підсистеми управління
загрозами відповідно до прийнятих цільових
установок підприємства. Управління загроза�
ми передбачає виконання таких організацій�
них заходів: визначення термінів проведення
робіт, форми і обсягу представлення резуль�
татів; підготовка необхідної нормативної і до�
відкової інформації; збір поточної інформації;
визначення складу і порядку виконання про�
цедур аналізу і оцінювання рівня впливу заг�
роз; запровадження заходів щодо зниження
рівня впливу загроз; доведення пропозиції до
затвердження керівництвом підприємства, а
після їх затвердження організація заходів по
усуненню впливу загроз. Ця сукупність дій
входить до складу функції "регулювання впли�
ву загроз".

На рисунку 4 представлена структурна
схема алгоритму управління загрозами в си�
стемі управління промисловим підприєм�
ством.

На схемі позначені взаємозв'язки підсисте�
ми оцінювання та управління загрозами з інши�
ми підсистемами підприємства.

У загальному вигляді контроль за впливом
загроз на функціонування підприємства відбу�
вається за такими кроками:

крок 1 — збір і обробка блоком "моніто�
ринг внутрішніх та зовнішніх загроз" інфор�
мації про зміни, що характеризують поточний
стан підприємства і його навколишнє середо�
вище;

крок 2 — передача результатів роботи бло�
ку "моніторинг внутрішніх та зовнішніх загроз"
в блок "оцінювання рівня загроз" (періо�
дичність спостереження, склад і форма фіксації
результатів обробки інформації, встановлю�
ються на достатньо тривалий термін для мож�
ливості порівняльного аналізу);

крок 3 — обробка блоком "оцінювання
рівня загроз" отриманої інформації разом з
аналітичною інформацією попередніх періодів
моніторингу та аналізу загроз;

крок 4 — визначення взаємозв'язку загроз;
крок 5 — визначення залежності рівня еко�

номічної захищеності підприємства від рівня
впливу загроз.

крок 6 — порівняння одержаного, в резуль�
таті аналітичної роботи, фактичного профілю
причин виникнення загроз і оцінки впливу за�
гроз на економічну захищеність з попередніми
даними, що зберігаються в блоці "архів прото�
колів рівня впливу загроз".

Якщо одержані на момент аналізу оцінки
рівня впливу загроз на економічну захи�
щеність істотно не відрізняються від попе�
редніх і не перевищують встановлений керів�
ництвом підприємства "поріг", функція конт�
ролю завершується передачею оформлених
протоколів впливу загроз в блок "архів про�
токолів рівня впливу загроз" і видає рекомен�
дації про термін проведення чергового конт�
рольного циклу. Інакше потрібний управлінсь�
кий вплив на події, що призводять до нестаб�
ільного економічного становища, для чого
ініціюється виконання функції "регулювання
впливу загроз".

Блок оцінювання економічної захищеності.
Задачами оцінювання рівня економічної захи�
щеності підприємства є [2, с. 200]:

— визначення сукупності можливих станів
економічної захищеності та формування одно�
рідних класів станів економічної захищеності
підприємства;

— визначення поточного стану економічної
захищеності та віднесення ситуації до одного
з сформованих класів;

— оцінка та аналіз взаємозв'язків економі�
чної захищеності не тільки всіх сфер діяльності
підприємства, а також його структурних під�
розділів.

Оцінка і градація поточного рівня економі�
чної захищеності підприємства здійснюється на
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підставі поточного обліку і аналізу економіч�
ного стану, а обчислення прогнозного рівня —
на основі прогнозування або імітації функціо�
нування підприємства. Кінцевою метою оцінки
і аналізу економічної захищеності підприєм�
ства є формування висновків про рівень захи�
щеності, його кількісні і якісні зміни в часі і
просторі [6, с. 201].

Блок підтримки прийняття рішень. Отри�
мані результати моделювання передаються до
контуру прийняття рішень. Процес побудови
системи підтримки прийняття рішень почи�
нається з аналізу та локалізації впливу загроз
на економічну захищеність підприємства. Фор�
мування системи альтернатив прийняття рі�
шень реалізується при безпосередній участі
експертів в цілеспрямованому дослідженні з
використанням обчислювальних процедур на
основі інформаційного забезпечення. Цент�
ральним етапом процедури прийняття рішення
є накопичення, оцінка та вибір ефективного
сценарію розвитку підприємства за рахунок
підвищення рівня економічної захищеності [3,
с. 1580].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Запропонована концепція моделювання
економічної безпеки підприємства вирішує зав�
дання діагностики рівня економічної захище�
ності промислового підприємства та форму�
вання управлінських рішень з реагування еко�
номічної системи на вплив зовнішніх та внут�
рішніх загроз. Дослідження особливостей фун�
кціонування промислових підприємств як еко�
номічно активної системи дало підстави ви�
ділити в запропонованій концепції такі харак�
теристики:

— об'єктивність (об'єктивне оцінювання
економічної захищеності підприємства на ос�
нові формалізації оцінки);

— послідовність (структурна ієрархія етапів
реалізації комплексу управлінських рішень);

— універсальність (можливість використан�
ня окремими підприємствами, галузями, а та�
кож внутрішніми органами контролю на під�
приємстві та зовнішніми службами);

— превентивність (забезпечує ранню діаг�
ностику та запобігання симптомам загрозли�
вого економічного стану).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основні тенденції розвитку економіки за

останній період показують, що на одному рівні
з сучасною матеріально�технічною базою на
результати діяльності компаній суттєво впли�
вають також і невідчутні компоненти підприє�
мства. Таким об'єктом є гудвіл, що представ�
ляє собою невідокремлюваний від потенціалу
підприємства актив, який використовується в
його фінансовій діяльності, здатний приноси�
ти йому додатковий прибуток та є унікальною
особливістю компанії.
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GOODWILL: APPROACHES TO DEFINITION, CLASSIFICATION AND STRUCTURE

Стаття присвячена гудвілу як новій та актуальній категорії бухгалтерського обліку. Визначено сутність цього
поняття, виходячи з підходів до його трактування у нормативних та наукових джерелах. Виокремлено місце гудвілу у
системі схожих категорій таких, як "ділова репутація", "бренд", "імідж" тощо. Представлено варіанти класифікації
гудвілу за різними ознаками. Виокремлено основні компоненти гудвілу, які формують його вартість та можуть впли0
вати на ефективність діяльності суб'єкт господарювання.

The article is devoted to the goodwill as new and relevant accounting category. The essence of this concept based on
the approaches to its treatment in legal and scientific sources. There is determined goodwill place in a system of similar
categories such as "brand", "image" etc. Presented the classification options of goodwill on different grounds. There is
determined the main components of goodwill, which form its cost and can influence on the effectiveness of the entity.

Ключові слова: гудвіл, компоненти гудвілу, класифікація гудвілу, ділова репутація, імідж,
бренд.

Key words: goodwill goodwill components, classification of goodwill, business reputation, image,
brand.

Гудвіл є одним із принципово нових об'єктів
бухгалтерського обліку, які з'явилися в її теорії
і практиці на етапі становлення та розвитку
ринкових відносин в Україні. Тому постає пи�
тання про основні принципи його визнання,
обліку та визначення його сутності як еконо�
мічної та специфічної облікової категорії.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченням гудвілу займалися такі вчені�
економісти: Бортник Н.Н., Венедиктова В.І.,
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Волинець Л. О., Гоц Л.М., Курилова А.О., Ле�
генчук С.Ф., Ковальов В.В., Подольна В.В., Си�
гидов Ю.І., Турченко А.А. та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою дослідження є визначення сутності
гудвілу як категорії бухгалтерського обліку,
його класифікація за різними ознаками та ви�
окремлення його основних компонентів, які в
сукупності можуть впливати на діяльність су�
б'єкта господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Категорія "гудвіл" має складний і багато�
гранний характер, і тому питання про його ви�
значення протягом тривалого періоду розвит�
ку економічної науки є дискусійним (табл. 1).
У літературі зустрічається два підходи до трак�
тування гудвілу:

— підхід надприбутків: гудвіл — це надпри�
буток підприємства, який є більшим за середній
показник прибутковості у галуззі;

— підхід невідображених активів: гудвіл —
активи, не відображені в балансі [5].

Застосування першого підходу в бухгал�
терському обліку не враховує те, що наявність
надприбутку не завжди спричинене його впли�
вом, тому для розуміння гудвілу як облікової
категорії пропонується використовувати дру�
гий підхід. Але перший підхід може викорис�
товуватись при аналізі гудвілу як показника з
метою прийняття рішень.

Слід звернути увагу на деяку невизначе�
ність, існуючу у визначенні гудвілу згідно з на�
ціональним законодавством. З одного боку,
гудвіл є нематеріальним активом, але однією з
головних умов признання нематеріального ак�
тиву є його ідентифікація. У цей час, гудвіл є
частиною іміджу компанії і тому не може бути
від неї відокремлений.

Також мають місце суперечності щодо
співвідношення категорій "гудвіл" та "ділова
репутація". Їх спільною ознакою є принесення
прибутку в майбутньому, який перевищує се�
редній прибуток фірм зі спорідненою діяльні�
стю за допомогою використання розробленої
маркетингової стратегії, репутації у фінансо�
вому світі, нових технологій тощо. У той ж час,
на відміну від гудвілу, ділова репутація підприє�
мства має більш широку сферу застосування.

Таблиця 1. Основні погляди на визначення гудвілу

Джерело Визначення
Нормативно-правова база

П(С)БО 19 Перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих 
активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань на дату придбання [10] 

Податковий 
кодекс 

Нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства 
та його звичайною вартістю, як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращих 
управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо [8] 

МСФЗ 3 Актив, який втілює у собі майбутні економічні вигоди, що виникають від інших активів, придбаних в 
об'єднанні бізнесу, які неможливо індивідуально ідентифікувати та окремо визнати [7] 

Наукова база
Гоц Л.М. Вартісне відображення нематеріальних активів, не відображених у фінансовій звітності, кожен з яких може 

приносити підприємству додатковий дохід [3] 
Галянтич М.К., 
Коваленко Г.О.  

Комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку підприємства без відповідного збільшення активних 
операцій, включаючи використання найкращих управлінських здібностей, домінуючу позицію на ринку 
продукції (робіт, послуг), нові технології [2] 

Слейтер А. Елемент, що характеризує, доповнює ведення бізнесу та не э активом [13]
Ларсон К.Д., 
Міллер П.У. 

Нематеріальний актив, який дозволяє отримувати у майбутньому більші прибутки, ніж в середньому за 
галуззю, і який відображається у фінансовій звітності тільки у випадку повного придбання компанії за ціною, 
яка перевищує справедливу ринкову вартість сукупності інших активів [6] 

Легенчук С.Ф. Інтелектуальні активи, що генерують вартість, не мають бухгалтерського відображення, та вартість 
синергетичних ефектів, що виникли в результаті їх взаємодії [5] 

Таблиця 2. Порівняння споріднених категорій з поняттям гудвілу

Категорія Визначення Відмінність 
Корпоративний 
імідж 

Образ організації, сформований у суспільній свідомості, 
цілісне сприйняття організації різними групами людей 
[12] 

Штучний спосіб формування (професійна 
діяльність фахівців-маркетологів), як наслідок 
– наявність собівартості 

Бренд Сукупність ознак товару, які володіють унікальною 
цінністю для визначеної цільової аудиторії [3] 

Сукупність іміджу, торговельної марки та 
ділової репутації 

Торговельна 
марка 

Будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, 
які придатні для вирізнення товарів (послуг), що 
виробляються (надаються) однією особою, від товарів 
(послуг), що виробляються (надаються) іншими особами 
[15] 

Законодавчо закріплений знак товару, 
складова іміджу 

Престиж Суспільна вага особи, здатність впливати на прийняття 
рішень, позитивна оцінка [14] 

Однобоке представлення оцінки – з 
позитивної сторони 
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Гудвіл виникає тільки при купівлі�продажу або
об'єднанні чи злитті підприємств, має чітку вар�
тісну ознаку, що відрізняє його від ділової ре�
путації, яка має місце протягом усього терміну
функціонування підприємства та не може бути
достовірно визначена.

Таким чином, гудвіл — це специфічний не�
матеріальний актив, який представляє собою
вартісне відображення ділової репутації, що
визначається як різниця між вартістю придбан�
ня підприємства як цілісного майнового комп�
лексу та вартістю його чистих активів на дату
здійснення операції.

Аналіз тлумачень категорії "гудвіл" дозво�
ляє зробити висновок, що поряд з ним є такі спо�
ріднені категорії, як "корпоративний імідж",
"бренд", "торговельна марка", "престиж".

На основі приведеної інформації можна
зробити висновок, що гудвіл відрізняється від
зазначених категорій, але при цьому між ними
існує тісний взаємозв'язок. Торгівельна марка,
бренд і корпоративний імідж представляють
собою складові маркетингової політики фірми,
вони є більш приблизними та умовними. При
цьому, суттєвою відмінністю гудвілу є наявність
точної оцінки, що виявляє більш бухгалтерсь�
кий характер походження цієї категорії.

Розглянемо основні підходи до класифі�
кації гудвілу. Відповідно до Інструкції № 291 у
бухгалтерському обліку застосовується на�
ступна класифікація гудвілу:

— гудвіл при придбанні;
— гудвіл при приватизації (корпоратизації)

[4].
Необхідно відзначити, що до 1 липня 2008

року в бухгалтерському обліку враховувався
ще один вид гудвілу — негативний гудвіл.

В літературі зустрічаються різні підходи до
класифікації гудвілу. Так, Волинець Л. надає
такі види:

— "котяча" ділова репутація — ділова ре�
путація, яка залишається після зміни власника

підприємства (тобто закріпляється
за самим підприємством);

— "собача" ділова репутація —
ділова репутація, яка закріплюєть�
ся за власником підприємства, і не
входить до вартості активів [1].

Сигидов Ю.І. пропонує наступ�
ну класифікацію гудвілу:

1. За природою виникнення:
— прихований гудвіл — створе�

ний підприємством, впливає на його
діяльність, але не відображається у
фінансовій звітності;

— привласнений гудвіл — відоб�
ражається у балансі як актив, який виникає
після придбання чистих активів підприємства.

2. За джерелом виникнення:
— галузевий гудвіл — відображає фактори,

притаманні даній галуззі;
— гудвіл спадкування — базується на репу�

тації, яку підприємство отримує від результатів
своїх минулих досягнень;

— персональний гудвіл — базується на про�
фесійних якостях персоналу;

— майновий гудвіл — створюється майном
підприємства — торговою маркою, техноло�
гією виробництва тощо [11].

Таким чином, класифікація, представлена у
законодавстві, відображає суттєві відзнаки
ділової репутації в залежності від методу прид�
бання підприємства, що суттєво впливає на об�
лікову політику. Поняття негативного гудвілу
є також важливим показником діяльності су�
б'єкта господарювання, бо являє собою від'єм�
ну ділову репутацію. Наявність негативного
гудвілу свідчить про те, що особливої уваги по�
требують майнові та персональні складові діло�
вої репутації. Класифікація, представлена Во�
линець Л. є досить цікавою, бо виходячи з неї
до обліку приймається лише "котяча" ділова ре�
путація, а "собача" суттєво не впливає на
діяльність підприємства. Представлене розме�
жування може використовуватися при аналізі
гудвілу в залежності від шляхів його виникнен�
ня, якості та походження, але крім цих фак�
торів потрібно враховувати його структуру.

Складові елементи гудвілу — це елементи,
формування та розвиток яких забезпечує під�
приємству наявність позитивного гудвілу. По�
дольна В.В. виділяє такі компоненти гудвілу:

— відомість торгової марки чи назви фірми;
— реклама та просуванням продукції;
— наявність стабільних споживачів;
— наявність постійних постачальників;
— висока якість продукції;
— вигідне територіальне розташування;

Оцінки контрагентів, які формують 
репутацію підприємства 

Управління людськими 
ресурсами 

Управління відносин з 
клієнтами 

Виробничій менеджмент:  
технологічний, інноваційний потенціал, 
управлінські розробки та технології 

Рис. 1. Взаємозв'язок елементів гудвіла

Джерело: [16].
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— кваліфікація персоналу та використання
кращих управлінських якостей;

— використання нових технологій, ліцензій,
патентів [9].

Найчастіше дослідники управління гудві�
лом закликають розглядати невловимі складові
активів підприємства з урахуванням управлін�
ня відносинами з контактними аудиторіями:
споживачами (реальними та потенційними),
персоналом (особливо тим, який контактує з
клієнтами), інвесторами, кредиторами та гро�
мадськістю [6]. З цього слідує, що на перший
план при прийнятті управлінських рішень ви�
ходить формування позитивного гудвілу. Роз�
глянемо взаємозв'язок елементів гудвілу, які
пропонуються Шачневим А.А. (рис. 1).

Особливу увагу варто приділити такому
компоненту, як виробничій менеджмент. Це
пов'язано з тим, що саме він відіграє найваж�
ливішу роль у формування гудвілу, бо перше,
що формує ділову репутацію та популярність
підприємства — його продукція. Повертаючись
до виділених Подольною В.В. компонентів, до
цієї категорії відносяться висока якість про�
дукції, використання нових технологій, ліцен�
зій, патентів. Розвиток саме цих складових веде
до розвитку технологічного, інноваційного по�
тенціалів підприємства, загальному підвищен�
ню конкурентоспроможності. З цього випли�
ває, що першим напрямком формування пози�
тивного гудвілу є орієнтація на оптимізацію
внутрішніх процесів підприємства. Тому дру�
гою важливою складовою гудвілу є управлін�
ня людськими ресурсами, яке включає в себе
підвищення рівня кваліфікації персоналу та
використання кращих управлінських якостей.
Дві вказані складові є характеристикою органі�
зації бізнес�процесів на підприємстві, від яких
залежить загальна стратегія його розвитку,
тобто вони являють собою базу формування
гудвілу. Але не можна нехтувати й зовнішніми
складовими, саме вони формують прояв гудві�
лу підприємства. Професійно сформована мар�
кетингова політика, налагоджені зв'язки з кон�
трагентами допомагають становленню іміджу
підприємства на ринку, отже, збільшують його
прибуток і, як наслідок, ринкову вартість.

ВИСНОВКИ
Гудвіл являє собою наявність переваг над

конкурентами, які створюються протягом три�
валого проміжку часу за допомогою впливу на
окремі його компоненти.

Основними складовими гудвілу є майнові та
персональні компоненти. Майнова складова
містить активи, які безпосередньо формують

репутацію підприємства, вона може підлягати
оцінці. Персональна складова має більш умов�
ний характер та грунтується на професійних
навичках персоналу та іміджу компанії. Важ�
ливо зауважити, що система формування і уп�
равління гудвілу повинна розроблятися за
всіма його елементами у комплексі, бо кожна
складова є генератором майбутніх грошових
потоків, отже прямо впливає на збільшення
потенціалу гудвілу. В той час, існує проблема у
відсутності універсального підходу до оцінки
гудвілу та його окремих елементів, яка б відоб�
ражала точне вартісне відображення майбутніх
грошових надходжень. Так, підприємства мо�
жуть використовувати доходний метод оцінка
майна, який грунтується на вирахуванні май�
бутнього надприбутку, що утвориться завдяки
впливу ділової репутації. Таким чином, увага
повинна приділятися оцінці та аналізу гудвілу
як синтетичного показника, з урахуванням
рівня впливу на його величину кожної складо�
вої з метою його збільшення та збалансування
через систему розробленої маркетингової, ви�
робничої та соціальної політики підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні роль податків як регулятора

економіки зростає. Держава шляхом встанов�
лення ставок податків та їх видів стимулює чи
обмежує розвиток окремих галузей або сфер
економіки. Так, звільняючи від оподаткування
суми, що йдуть на технологічний розвиток ви�
робництва, а саме на інновацію та модерніза�
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THE ISSUE OF THE REFORM OF THE TAX SYSTEM OF UKRAINE IN THE CONTEXT
OF THE CHALLENGE OF GLOBALIZATION

Метою даної статті є дослідження змін, які були внесені до податкового законодавства України, у зв'язку з на0
бранням чинності 1.01.2015р. Закону України № 710VІІІ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та дея0
ких законів України щодо податкової реформи", що має бути значним кроком на шляху до створення сприятливого
інвестиційного клімату в нашій державі та сприятиме розвитку підприємництва в Україні. Проаналізувавши наукові
праці провідних учених, які займаються вищевизначеною проблематикою, було встановлено, що реформування вітчиз0
няної податкової системи залишається першочерговим завданням кожного уряду, не є виключенням і сьогоднішній.
У статті досліджено зміни, які прийняла Верховна Рада України до Податкового кодексу України, що передбачають:
скорочення податків з 22 до 9, до яких можна також додати і тимчасовий податок — військовий збір; трансформу0
вання 13 подібних податків у 5 (єдиний податок, акцизний податок, екологічний податок, податок на нерухоме май0
но, рентна плата); скасування 6 податків: збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності, збір у ви0
гляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, рентна плата на
транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами, транзитне транспортування природно0
го газу та аміаку, збір за місця паркування транспортних засобів, туристичний збір. Було доведено, що податкова
система де0юре спростилась, проте де0факто суб'єкти мають сплачувати більше, ніж вони сплачували раніше. А це
може призвести до ослаблення окремих сфер економіки України, замість того, щоб вивести її з тіні.

The purpose of this article is to study the changes that were made to the tax legislation, in connection with the entry
into force of the 1.01.2015 Law of Ukraine № 710VIII "Оn amendments to the tax code and certain laws of Ukraine regarding
tax reform", which should be a significant step toward the creation of a favourable investment climate in our country
and will contribute to business development in Ukraine. After reviewing scientific papers of leading scientists, who are
above a certain issue, it was found that the reform of the domestic tax system remains the primary task of every
Government, is not an exception and present. The article explored the changes that took the Parliament of Ukraine to the
tax code of Ukraine, which include: tax cut from 22 to 9, to which you can also add and temporary tax0collecting;
transformation of 13 similar taxes 5 (flat tax, excise tax, environmental tax, tax on real property, canceled fee); cancelled
6 taxes: the introduction of certain types of entrepreneurial activity, in the form of the special surcharge to the current
tariff for natural gas for consumers of all forms of ownership, canceled fee for transportation of oil and oil products
transportation by main pipelines, transportation transit of natural gas and ammonia, the fee for parking vehicles, tourist
tax. It has been proven that the tax system simplify, but entities have to pay more than they had before. And this may lead
to the weakening of separate spheres of economy of Ukraine, instead of withdrawing her from the shadows.

Ключові слова: податки, збори, податкова система, зміни до Податкового кодексу, прави8
ла оподаткування, реформування.

Key words: taxes, fees, tax system, changes to the Tax code, tax rules, reform.

цію, держава сприяє науково�технологічному
потенціалу. Таким чином, держава через регу�
лювання податками може впливати на ефек�
тивність і стабільність економічного розвитку.
Податкова політика держави має забезпечити
виконання таких завдань, як встановлення оп�
тимальних податків, які не стримуватимуть
розвиток підприємництва, та забезпечення над�



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 1—2, 2016

33

ходження до бюджету коштів, достатніх для за�
доволення державних потреб [6].

Бажання реформувати вітчизняну податко�
ву систему було першочерговим завданням
кожного уряду, не є виключенням і сьогодніш�
ній. Шукаючи найбільш раціональних правил
оподаткування, щорічно в податкову систему
вносяться певні поправки. Саме тому, питання
реформування податкової системи України в
контексті глобалізаційних викликів є актуаль�
ним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В Україні дослідженням окремих питань
оподаткування і найголовніших проблем ре�
формування податкової системи України зай�
маються відомі українські економісти, а саме:
М.Д. Білик, І.А. Золотко, О.Д. Василик, М.Я. Аза�
ров, Л.В. Дикань, Т.С. Воішова, В.П. Вишневс�
кий, А.М. Соколовська, Г.М. Фадєєва та ін. Од�
нак наявність великої кількості наукових праць
так і не вирішило проблему, податкова систе�
ма України все ще далека від досконалої.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити зміни, які були внесені до подат�

кового законодавства України, у зв'язку з на�
бранням чинності 1.01.2015р. Закону України
№ 71�VІІІ "Про внесення змін до Податково�
го кодексу України та деяких законів України
щодо податкової реформи", що має бути знач�
ним кроком на шляху до створення сприятли�
вого інвестиційного клімату в нашій державі та
сприятиме розвитку підприємництва в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасних умовах господарювання подат�

ки є одним з найбільш ефективних та затребу�
ваних суспільством видів надходження у бюд�
жет. Зростання економіки, активне прагнення
бізнесу до публічності і приплив іноземних
інвестицій стали основними чинниками подат�
кового надходження. Проте економічна криза
наклала свій відбиток і на бюджет України, пе�
ред фіскальною службою постала необхідність
зміни стратегії подальшого розвитку [2, с. 85].

В Україні з 1 січня 2015 р. набрав чинності
Закон України № 71�VІІІ "Про внесення змін
до Податкового кодексу України та деяких за�
конів України щодо податкової реформи", ос�
новні положення якого стали черговою спро�
бою реформування податкової системи [7].

Головні напрями змін в 2015 році [5]:
1) менша кількість податків, менше звіт�

ності;

2) податок на прибуток — простий розра�
хунок на основі фінансової звітності;

3) ПДВ — електронне адміністрування (вже
реалізовано);

4) ЄСВ — зниження ставок для робото�
давців з підвищення відповідальності;

5) легалізація активів заморожених громадян
— "нульова" декларація, контроль великих по�
датків, прогресивна шкала для пасивних доходів;

6) єдиний податок — зниження на 50% ста�
вок для малого бізнесу;

7) мораторій (відстрочення) на 2 роки на
перевірки малого бізнесу (з обсягом доходу до
20 млн грн. за рік);

8) самостійні доходи місцевих бюджетів —
акциз з готівкових продажів підакцизних то�
варів, податок на нерухоме майно, єдиний по�
даток;

9) ліберальний валютний режим для грома�
дян.

Зміни, які прийняла Верховна Рада України
до Податкового кодексу України передбачають
скорочення податків з 22 до 9, до яких можна
також додати і тимчасовий податок — військо�
вий збір. Зокрема, залишилися податок на при�
буток, податок на доходи фізичних осіб, пода�
ток на додану вартість, акцизний податок, рен�
тна плата, збори. А також місцеві податки —
податок на нерухоме майно і єдиний податок.

Також скасовуються 6 малоефективних
податків (рис. 1):

1) збір за впровадження деяких видів під�
приємницької діяльності;

2) збір у вигляді цільової надбавки до дію�
чого тарифу на природний газ для споживачів
усіх форм власності;

3) рентна плата та транспортування нафти і
нафтопродуктів магістральними нафтопрово�
дами нафтопродукт оводами, транзитне транс�
портування трубопроводами природного газу
та аміаку;

4) збір за місця паркування транспортних
засобів;

5) туристичний збір;
6) збір на розвиток виноградарства, садів�

ництва і хмелярства.
Особливе місце в податковому регулюванні

банківської діяльності належить податку на при�
буток підприємств. Оскільки він має найбільшу
питому вагу у величині податкових платежів, що
здійснюють банки, і є другим за значущістю по�
датком, який формує бюджет [3, с. 54].

Податок на прибуток розраховуватиметь�
ся на підставі даних бухгалтерського обліку,
шляхом коригування фінансового результату
до оподаткування на різниці, які визначатимуть
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платники з доходом більше 20 млн грн. за рік,
або 5% від загальної кількості платників. "Тоб�
то, 95% платників податку можуть визначати
податок на прибуток підприємств за даними
фінансової звітності без визначення різниць",
— йдеться у законі [7].

Законом запроваджується разове "нульове"
декларування доходів, майна та фінансового
стану, в тому числі одержаних з порушенням
оподаткування, валютного регулювання [7].

Прийнявши закон, депутати запровадили
оподаткування великих зарплат. Для доходів
до 10 мінімальних заробітних плат ставка —
15%. Для доходів понад 10 МЗП — 20% з суми
перевищення.

Окрім того, підвищено ставку податку для
пасивних доходів (процентів, інвестиційного
прибутку, роялті) до 20%.

Від 15% до 20% підвищується ставка подат�
ку для пасивних доходів фізичних осіб: від�
сотків, роялті та інвестиційних доходів. Для
дивідендів, виплачених суб'єктами підприєм�
ницької діяльності, які є платниками податку
на прибуток, ставка 5%. Для суб'єктів підприє�
мницької діяльності, які не є платниками подат�
ку на прибуток — ставка 20%.

Передбачена спеціальна система оподат�
кування підприємств аграрного сектора. Зер�
нотрейдери не будуть мати права на відшко�
дування ПДВ. Воно залишається лише у ви�
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Рис. 1. Зміни у Податковому кодексі України з 1.01.2015 р.
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робників сільськогосподарської продукції
[1].

Також з новими змінами у рамках реформи
податку діятиме податковий компроміс. Аби
отримати право на нього, платнику податків
необхідно подати уточнюючий розрахунок, у
якому визначити суму завищення податкового
кредиту з ПДВ або суму завищення витрат з
податку на прибуток.

Платнику податків необхідно буде сплати�
ти 5% від суми податку. Тобто 95% суми відпо�
відного податку будуть вважатися погашени�
ми. Це передбачено законопроектом 1071�д [7].

Законом передбачено, що до переліку підак�
цизних товарів тепер відносять електричну енер�
гію, в результаті чого, як зазначають автори про�
екту, скасовується збір у вигляді цільової над�
бавки до діючого тарифу на електричну та теп�
лову енергію, крім електроенергії, виробленої
кваліфікованими когенераційними установками.

Також був введений акцизний податок з
реалізації через роздрібну торгову мережу ал�
когольних напоїв, тютюнових виробів і пали�
ва. Ставка податку буде встановлюватися
місцевими органами влади у розмірі від 2% до
5% від обсягу реалізації. Також пропонується
ввести акцизний склад для нафтопродуктів,
альтернативного палива і скрапленого газу [5].

Починаючи з 26 лютого 2015 року строком
на 12 місяців запроваджено додатковий імпор�
тний збір з товарів, що ввозяться на митну те�
риторію України у митному режимі імпорту,
незалежно від країни походження цих товарів
та укладених Україною угод (договорів) про
вільну торгівлю. Об'єктом оподаткування збо�
ром є товари, митна вартість яких перевищує
еквівалент 150 євро, що ввозяться на митну те�
риторію України підприємствами, а також то�
вари, що ввозяться громадянами у ручній по�
клажі та/або у супроводжуваному багажі, су�
марна фактурна вартість яких перевищує 500
євро (які ввозяться через інші, ніж відкриті для
повітряного сполучення, пункти пропуску че�
рез державний кордон України, сумарна вага
яких не перевищує 50 кг), крім життєво необ�
хідних товарів, що визначені законодавством.

Змінами до Податкового кодексу запровад�
жено податок на автомобілі з об'ємом двигуна
більше за 3 тис. куб. см, віком до 5 років.

Відтепер суб'єкти господарювання, які за�
стосовують спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності, поділяються на чотири групи
платників єдиного податку. Збільшено поріг пе�
ребування у першій групі "єдинників" до 300000
грн., а для другої групи — до 1500000 грн. Слід
відмітити, що платники єдиного податку третьої

— шостої груп, які перебували на обліку в конт�
ролюючих органах до 1 січня 2015 року, з 1 січня
2015 року вважаються платниками єдиного по�
датку третьої групи відповідно до норм глави 1
розділу ХІV Податкового кодексу України.

Стосовно четвертої групи платників єдино�
го податку, то до цієї групи віднесені сільсько�
господарські товаровиробники, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за
попередній звітний рік дорівнює або перевищує
75 відсотків.

Також Закон передбачає, що платники єди�
ного податку другої і третьої (фізичні особи —
підприємці) груп, крім тих, які здійснюють
діяльність на ринках, продаж товарів дрібнороз�
дрібної торговельної мережі через засоби пере�
сувної мережі), які з 1 січня 2015 року до 30 чер�
вня 2015 року включно почали застосовувати у
власній господарській діяльності зареєстровані,
опломбовані у встановленому порядку та пере�
ведені у фіскальний режим роботи реєстратори
розрахункових операцій, з дати початку засто�
сування реєстраторів розрахункових операцій
до 1 січня 2017 року звільняються від проведен�
ня відповідно до норм Податкового кодексу пе�
ревірок з питань дотримання порядку застосу�
вання реєстраторів розрахункових операцій [1].

Зміни торкнулись і платників фіксованого
сільськогосподарського податку. Об'єднавши
спеціальні режими оподаткування за єдиним
податком шляхом введення окремої (четвертої)
групи платників єдиного податку — сільсько�
господарських товаровиробників, Главу 2
"Фіксований сільськогосподарський податок"
виключено з Податкового кодексу.

Також передбачена нова модель податку на
нерухоме майно. Він буде нараховуватися на жит�
лову нерухомість тільки щодо об'єктів, які пере�
вищують 60 кв. м квартири, і 120 кв. м — для бу�
динків. Розмір податку на інше (нежитлове) неру�
хоме майно будуть визначати органи місцевого
самоврядування від 0 грн. до 24 грн. Промислові і
виробничо�господарські приміщення, МАФи і
ринки взагалі не будуть оподатковуватися [5].

Кодексом затверджено податок "рентна
плата", який об'єднав — загальнодержавний
податок, який справляється за користування
надрами; за користування радіочастотним ре�
сурсом України; за спеціальне використання
водних ресурсів.

Екологічний податок об'єднав збір за пер�
шу реєстрацію транспортного засобу, екологі�
чний податок (крім палива) та збір за спеціаль�
не використання лісових ресурсів.

Не забуваємо і про так званий "військовий
збір". Він продовжений не до 2016 року, як пе�
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редбачалося раніше, а до моменту, поки не за�
вершиться реформування Збройних сил Украї�
ни. Тобто на невизначений термін [4].

ВИСНОВКИ
Підбиваючи підсумки проведеного дослід�

ження, можна стверджувати, що зміни, які
було внесено в Податковий кодекс України є
передумовою виконання завдань податкової
реформи і кроком на шляху до створення більш
досконалої системи оподаткування. Одним із
цих кроків є:

— скорочення податків з 22 до 9, до яких
можна також додати і тимчасовий податок —
військовий збір;

— трансформування 13 подібних податків
у 5 (єдиний податок, акцизний податок, еколо�
гічний податок, податок на нерухоме майно,
рентна плата);

— скасування таких 6 малоефективних по�
датків, як: збір за впровадження деяких видів
підприємницької діяльності, збір у вигляді цільо�
вої надбавки до діючого тарифу на природний
газ для споживачів усіх форм власності, рентна
плата на транспортування нафти і нафтопро�
дуктів магістральними нафтопроводами, тран�
зитне транспортування трубопроводами при�
родного газу та аміаку, збір за місця паркуван�
ня транспортних засобів, туристичний збір.

Таким чином, податкова система де�юре
спростилась і кількість оподаткувань зменши�
лась, проте де�факто суб'єкти мають сплачувати
більше, ніж вони сплачували раніше. А це може
призвести до ослаблення окремих сфер економ�
іки України, замість того, щоб вивести її з тіні.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є вивчення сучасного стану

ринку олієжирової продукції, здійснення оцін�
ки діючих заходів впливу держави на його роз�
виток, пояснення потреби в застосуванні нових
підходів в системі державного регулювання з
точки зору як дії різних факторів на роботу ол�
ієжирового підкомплексу, так і, в свою чергу,
його впливу на інші явища і процеси.

Вивченням даного питання займались такі
науковці, як: В. Андрiйчук, С. Капшук, Н. Кузь�
мінська, П. Купчак, О. Манойленко, П. Саблук,
О. Сумець, Н. Черепанова та iнші.

Враховуючи сучасний розвиток економіки
України, а саме: ряд трансформаційних змін,
викликаних входом до ЄС, вивчення питання
нарощування експортного потенціалу за раху�
нок стратегічно важливих галузей — для Укра�
їни це олієжировий підкомплекс, є досить ак�
туальне питанням. Зокрема науковцями виді�
лено наступний ряд проблем, що потребують
вирішення:

1. Високий рівень монополізації галузі. Так,
галузь представлена понад 1,2 тис. підприєм�
ствами, але на дев'ять найбільших компаній у
2013 р. припадало 85 % виробництва олії соняш�
никової нерафінованої, 66 % виробництва олії
соняшникової рафінованої та 82 % виробницт�
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ва маргаринової продукції від відповідних об�
сягів їх загального виробництва в Україні [1].
Основну частку займають великі агрохолдин�
ги — близько 60,5% (рис. 1).

2. Недостатня інноваційно�інвестиційна
спрямованість підприємств олійно�жирової
галузі. На перший погляд, олійножирова галузь
є однією з найбільш інноваційно�спрямованих
галузей вітчизняної економіки. Інноваційна
діяльність підприємств олійно�жирової галузі
здійснюється через впровадження комплексно�
го обладнання для забезпечення повного цик�
лу виробництва олії та похідних продуктів; за�
стосування в технологіях виробництва олій та
жирів нових видів каталізаторів; удосконален�
ня технології екстракції олій та виробництва
маргарину; використання відхо�дів олійножи�
рового виробництва для створення нової про�
дукції; застосування спеціальних технологій
для покращення органолептичних і фізико�
хімічних властивостей вершкового масла та
спредів на основі використання натуральних
смакових та ароматичних добавок із натураль�
ної молочної сировини тощо [2, с. 90—94].

3. Слабко розвинута система зберігання та
транспортування олійно�жирової продукції в
Україні. Розвиток системи зберігання про�
дукції в Україні здійснюється через зберігання
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в умовах агро�холдингів, зберігання в умовах
дрібних і середніх сільськогосподарських ви�
робників, розвиток портових та річкових зер�
нових терміналів. Основу системи зберігання
складають елеватори різних типів, що являють
собою комплекс споруд і механізмів, призна�
чених для приймання зерна, його післязбираль�
ної обробки (очищення, сушіння), зберігання та
відвантаження на різні види транспорту [3].
Світовий досвід показує, що планування та
організація логістичної діяльності підприємств
дає можливість для значного зниження витрат
ресурсів і підвищення якості продукції. Розви�
ток логістичних схем несе в собі особливі пе�
реваги, які полягають у скороченні терміну до�
ставки продукції, збереження її якості та реа�
лізують прагнення якнайповніше задовольни�
ти потреби споживачів [4, с. 210].

Україна займає лідируючі позиції по екс�
порту соняшникової олії. За підсумками 2014
року експорт становив 57,7% загального обся�
гу світу (рис. 2). Проте для забезпечення тако�
го обсягу потрібні значні площі під посіву даної
культури, що має певні перешкоди.

Досліджуючи діяльність оліє�жирового
підкомплексу за 1996—2012 рр., слід зупинити�
ся на першому етапі, п'ятирічці 1996—2000 рр.
Для цього періоду характерною рисою було
стрімке зростання валових зборів соняшника з
2123 тис. т у 1996 р. до 3457 тис. т на 2000 р. По�
сіви і валові збори сої і ріпаку були незначні і на

насіння соняшнику приходи�
лось 97,7% валового збору олій�
них. Потужності олієдобувних
підприємств з переробки на�
сіння в 1998 р. оцінювались в 2,8
млн т на рік. Можна сказати, що
в 1999—2000 рр. виробництво
соняшнику переважало можли�
вості його переробки, що в
певній мірі послужило причи�
ною експорту олієсировини.
Але головною причиною вели�
ких обсягів експорту соняшни�

ка (наприклад, в 1998/1999 МР — 909 тис. т, або
40,1% валового збору 1998 р.) була відсутність
будь�яких обмежень на експорт цього виду си�
ровини. В результаті неконтрольованого екс�
порту насіння соняшнику виробничі потужності
переробних підприємств були завантажені на
54%. Це призвело до цілої низки негативних
наслідків: появились проблеми забезпеченості
внутрішнього ринку соняшниковою олією та
продуктами її переробки, на промислових
підприємствах — заборгованість по заробітній
платі, платежам до бюджету. Над країною на�
висла загроза зупинки і повної втрати перероб�
них підприємств, а також забезпеченості потреб
внутрішнього ринку імпортними поставками з
відповідними цінами. Саме в цей період держа�
ва вперше втрутилась в діяльність олієжирово�
го підкомплексу шляхом прийняття Закону Ук�
раїни "Про ставки вивізного (експортного) мита
на насіння деяких видів олійних культур" від
10.09.1999 р., № 1033�ХІ [5], відповідно якому
запроваджувалось вивізне (експортне) мито на
насіння льону, соняшнику, рижію в розмірі 23%
від митної вартості. Це стало початком переор�
ієнтації олієжирового підкомплексу України із
сировинного експорту насіння — на торгівлю
продуктом більш високого рівня переробки —
соняшниковою олією. З того часу підкомплекс
розвивається саме в цьому напрямі (табл. 1).

За цей період значно зміцніла сировинна
база. Валовий збір насіння соняшнику в розра�
хунку за рік зріс більш, ніж у 3,8 рази. Це відбу�
лося завдяки зростанню урожайності, так і
шляхом збільшення посівних площ. В останні
роки завдяки зростанню урожайності соняш�
нику зростає частка приросту валових зборів
за рахунок саме цього фактору. За нашими роз�
рахунками із 3604 тис. т приросту валового збо�
ру в середньому за рік в період 2006/2007—
2010/2011 МР у порівнянні з 1998/1999 МР —
2073 тис. т, або 57,5 % приросту отримано за
рахунок зростання урожайності соняшнику з
9,3 ц/га до 14,4 ц/га. Але в деякі роки при змен�

 

 

 

 

 

 

 

 

Аграрна група Kernel

Кіровоградська група
"Креатив"
ТОВ АТ "Cargill"

Дніпропетровська
компанія "Агрокосм"
Промислова група "Vioil"

Інші компанії

Рис. 1. Структура виробництва соняшникової олії в Україні
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Рис. 2. Частка України у світовому експорті
соняшникової олії
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шенні урожайності екстен�
сивний фактор залишається
головним у виробництві со�
няшнику.

Зростаючий попит на
олійні культури та рослинну
олію з боку світового ринку
стимулював активний розви�
ток і нарощування виробниц�
тва олієсировини, і в першу
чергу таких олійних культур,
як соняшник, соя і ріпак. У
таблиці 2 наведено дані про вироб�
ництво олійних культур в Україні.

Крім соняшнику в Україні в
значних масштабах вирощується
ріпак та соя. Ріпак ринково приваб�
лива культура, на яку постійно зро�
стає попит, яка є джерелом зелених
кормів і відмінною сировиною для виробницт�
ва біопалива.

Соя є основною зернобобовою культурою
у світі і посідає перше місце у світовому вироб�
ництві рослинної олії, яку використовують на
харчові цілі і для виробництва різних видів про�
мислової продукції: лаки, фарби, мила, клей,
пластмаси, штучні волокна.

На сучасному етапі, масовий експорт оліє�
сировини, сприяє створенню робочих місць за
кордоном, значна частина доданої вартості,
створеної в сільському господарстві, залиша�
еться за кордоном.

Продане за кордон насіння там перероб�
ляється, а отримані макуха, шрот використо�
вуються для виробництва м'ясо�молочної про�
дукції, що продається на наших ринках. Тож,
олійні культури слід переробляти в Україні, що
призведе до створення додаткових робочих
місць на олієжиркомбінатах та підприємствах
м'ясо�молочної промисловості, дозволить на�
ростити сировинну базу для виробництва ком�
бікормів, створить необхідні умови для вироб�
ництва біопалива.

З метою обмеження експорту ріпаку та сої
Мінекономіки було розроблено законопроект
про введення експортних мит на олійні культу�
ри з 1 січня 2012 р., яким пропонувалися такі
мита: соняшникова олія — 10%, але не менше
84 євро/т; соя — 12%, але не менше 33 євро/т;
ріпак — 9%, але не менше 15 євро/т.

За прогнозами асоціації "Укроліяпром", в
2015/16 маркетинговому році виробничі обсяги
соняшнику та соняшникової олії збережуться на
рівні 2014/15 МР. При цьому Україна збереже
своє лідерство як за виробничими, так і за екс�
портними обсягами соняшникової олії та шроту.

За попередніми даними експертів, в Україні
в минулому році виробництво основних видів
олійних культур зменшилось на 0,2% (� 40 тис.
т). Так, через скорочення площ виробництво
ріпаку скоротилось на 7,9% (�188,4 тис. т), а
виробництво соняшнику, через зниження вро�
жайності культури, скоротилось на 8,6% (� 948
тис. т). Водночас, виробництво сої збільшилось
на 39,5% (+1097 тис. т), чому сприяло підвищен�
ня врожайності та збільшення площ під куль�
туру [6].

За даними досліджень, рівень рентабель�
ності соняшнику становив 37,4% у порівнянні з
28,7% в 2013 році, що зробило його найбільш
рентабельною культурою. При цьому рента�
бельність ріпаку збільшилась до 28,7% (8,8% в
2013 р), а сої — до 34,2% (15,9% в 2013 р). За�
гальна ж рентабельність продукції сільського
господарства та послуг становила 26,3% в по�
рівнянні з 11,3% в 2013 році.

Щодо ситуації на світових ринках на перс�
пективу. Світові ціни на соняшникову олію,
продовжуючи тенденцію останніх трьох років,
знижуються. Цьому сприяє і світова фінансо�
во�економічна криза та складна політико�еко�
номічна ситуація в Україні. В даних умовах у
2014/15 МР не всі підприємства масложирової
галузі в Донецькій і Луганській областях змог�
ли працювати, що позначилось на загальному
результаті комплексу [7].

Відповідно до даних Державної служби ста�
тистики України, станом на 1.06.2015 р запаси
насіння соняшнику становили 1,5 млн т, що на
32% менше за обсяги на аналогічну дату мину�
лого року. З них на аграрних підприємствах (за
винятком малих) зберігалось 0,8 млн т (+ 17%,
ніж минулого року), на переробних і підприє�

ПОКАЗНИКИ 
РОКИ 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1.Валовий збір, тис. т 2266 2794 3457 3505 5870 9561
2.Урожайність, ц/га 9,3 10,0 12,2 10,9 14,4 19,0
3.Площа, з якої зібрано урожай, тис. га 2428 2800 2842 3208 4064 5060,3
4.Експорт, тис. т 909 422 1041 314 381 11,7
5.Частка експорту, % 40,1 15,1 30,1 8,9 6,5 0,23
6.Виробництво соняшникової олії 
нерафінованої, тис. т  

432,8 770,1 973 1337 2488 7036,3

7. Експорт, тис. т 206,0 405,3 590,6 891 2120 4060
8. Частка експорту, % 47,6 52,6 60,7 66,6 85,2 57,7

Таблиця 1. Виробництво та експорт соняшнику і соняшникової
олії в Україні

 
В середньому за рік 2011-

2014 1996-
2000 рр. 

2001-
2005 рр. 

2006-
2010 рр 

Валовий збір, тис. т 2652 3885 8436 12372 
Площа, з якої зібрано урожай, тис. га 2484 3509 5652 6660
Урожайність, ц/га 10,7 11,1 14,9 18,6

Таблиця 2. Виробництво олійних культур в Україні за
період 1996—2014 рр.
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мствах для зберігання зерна цей показник ста�
новив 0,7 млн т (�55,5%) [8].

За даними експертів, сьогодні вітчизняна
соняшникова олія користується великим попи�
том в Азії, Європейському Союзі (ЄС), Африці,
в країнах Ближнього Сходу та в СНД. Продукт
постачається в 95 країн при тому, що 92% від
загальних експортних обсягів припадає на 12
країн, з яких найбільшими імпортерами стали
Китай (13,6%) та Індія (43,7%). Загалом питома
вага України в світовому експорті соняшнико�
вої олії становить 56%. Щодо цін у 2014/15 МР,
то їхній різкий ріст на внутрішньому ринку в
листопаді 2014 року пояснюється падінням кур�
су національної валюти [7].

Затримки продаж насіння соняшнику ви�
робниками та трейдерами призвели до того, що
виробничі та експортні обсяги соняшникової
олії в порівнянні з минулим МР скоротились
майже на 1 млн т. При тому, що в 2014/15 МР в
Україні спостерігалась незвична ситуація, коли
за різкого підняття цін на соняшник ( з 3,5 тис.
грн/т до 11 тис. грн/т) експортні ціни на олію
та шрот знижувались.

Щодо 2015/16 МР, то, за прогнозами аналі�
тиків, олійний ринок вступає в період, коли пе�
реважає пропозиція, а ціни є нижчими [7].

ВИСНОВКИ
Отже, олієжировий підкомплекс України,

незважаючи на позитивну динаміку розвитку,
характеризується наявністю певних проблем,
пов'язаних із екстенсивним характером вироб�
ництва олієсировини, неефективним напряма�
ми її використання, надмірним навантаженням
на земельні ресурси. Якщо дані умови не зміни�
ти, існує ймовірність зниження ефективності
діяльності підкомплексу. Тому є необхідність
створення ефективної системи впливу держав�
них важелів на організаційно�економічні умо�
ви функціонування галузі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Глобальні зміни у розвитку світової еконо�
міки тісно пов'язані з динамічним зростанням
попиту в багатьох країнах світу на високоякіс�
ну натуральну продукцію органічного агрови�
робництва. Світова та внутрішня кризи, які пе�
реживає Україна, не тільки не зменшили акту�
альність теоретичних та практичних проблем,
пов'язаних з європейською інтеграцією, але,
навпаки, стимулювали увагу дослідників до
організаційних, економічних і правових про�
блем удосконалення механізму розвитку націо�
нальної економіки в умовах інтеграційних про�
цесів. На сьогодні стан господарства України
можна охарактеризувати як складний, недо�
статньо конкретизованим є місце і роль націо�
нальної економіки в системі світового госпо�
дарства, незважаючи на активний європейсь�
кий вектор.

В умовах кризової ситуації в системі євро�
пейської й світової безпеки, а також кризи євро
простору, дослідження механізмів розвитку
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саме національної економіки в сучасних реа�
ліях інтеграційних процесів є вкрай актуальни�
ми. Одним з таких сучасних механізмів є функ�
ціонування зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Ук�
раїною та ЄС. Науковий інтерес викликають
сучасний стан національного господарства
та його "реакція" на відкриття ринків ЄС для
українських товарів, а також перспективи по�
дальшої інтеграції.

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Фундаментальними дослідженнями про�
блем розвитку національної економіки під
впливом інтеграції та глобалізації є праці бага�
тьох науковців як зарубіжних, так і вітчизняних.
Варто виділити дослідження Дж. Стігліца,
Дж. Сороса, Дж. Сакса, У. Бека, О. Білоруса,
В. Гейця, М. Делягіна, С. Єрохіна, В. Інозем�
цева, Я. Жаліло, Л. Масловської, Б. Одягай�
ла, С. Сонько, І. Сторонянської, Л. Федулової,
А. Філіпенка, Ю. Шишкова, Ю. Яковця та ба�
гатьох ін., де значну увагу приділено питанням
сучасних інтеграційних процесів, економічним
детермінантам її розвитку в інтеграційних умо�
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вах, досліджено вплив процесів глобалізації та
інтеграції на господарські системи, зовнішню
торгівлю, цілісність й розвиток національної
економіки.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Недивлячись на значну кількість опрацьо�
ваних наукових питань, присвячених аналізу
національної економіки, внутрішньо� та зовні�
шньоекономічній діяльності України, багато
аспектів розвитку і до нині залишились недо�
статньо дослідженими та невирішеними навіть
в теоретичному плані. Особливо відчутною є
нестача комплексних економічних розробок
направлених на проблеми та перспективи роз�
витку нашої країни в умовах інтеграції до Євро�
пейського Союзу, дослідження тенденцій і
наслідків поєднання національних та інтерна�
ціональних інтересів. Так, потребують більш
глибшої теоретичної розробки питання торго�
вельно�економічного співробітництва України
та Європи, науковий інтерес становлять резуль�
тати відкриття європейського ринку для Украї�
ни і перспективи повноцінного функціонуван�
ня ЗВТ з ЄС.

Зазначені обставини дозволяють окресли�
ти мету даної роботи: наукове обгрунтування
торговельно�економічного співробітництва
України та Європи й аналіз функціонування по�
глибленої ЗВТ з ЄС, а також виконання голов�
ного завдання: окреслити реалії та подальші
перспективи повноцінного функціонування
зони вільної торгівлі з огляду на сучасні тен�
денції розвитку економіки України та Європи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інтеграція економіки України потребує по�

дальшого удосконалення системи регулювання
аграрного сектору, який повинен забезпечува�
ти безперервність процесу відтворення продук�
тивності сільського господарства, стабільність
сільськогосподарського виробництва та доходів
сільгоспвиробників, а також сприяти забезпе�
ченню продовольчої безпеки держави.

 Вагомим кроком Європи в бік нашої держа�
ви стало одностороннє відкриття європейсько�
го ринку для України через отримання торго�
вельних преференційних заходів з боку Євро�
пейського союзу з огляду на політику дивер�
сифікації ринків і стимулювання постачання
продукції українського виробництва в країни�
члени ЄС. Європейським Союзом було введе�
но преференції заради стимулювання українсь�
кої економіки, згідно з якими ЄС не стягувати�
ме мита з українського експорту, в той час як

європейські товари експортувалися в Україну
за старими митами.

Одностороннє відкриття ринків ЄС, що по�
чало функціонувати з травня 2014 р., зумовило
скасування (або зменшення) тарифів з експор�
ту промислових товарів та сільськогосподарсь�
кої продукції України. Завдяки отриманим
можливостям односторонньої вільної торгівлі
український бізнес спромігся збільшити екс�
порт до ЄС на 25% у доларовому еквіваленті.
Сільське господарство та промисловість із пе�
реробки сільгосппродукції України отримали
найбільше зиску від впровадження асиметрич�
них преференцій з боку ЄС, які подовжено для
України до 31 грудня 2015 року [9].

Впровадження поглибленої ЗВТ з ЄС впли�
ває, в першу чергу, на стан бюджетних надход�
жень, політику квот, а також на реформуван�
ня та модернізацію вітчизняних підприємств,
які мають використати період відтермінування
для підвищення своєї конкурентоспромож�
ності.

Підписання частини угоди про асоціацію
(УА) з ЄС стало першим кроком до повноправ�
ного членства України в ЄС. Крім того, підпи�
сана частина УА стосується найбільш важли�
вих аспектів, насамперед співпраці у сфері без�
пеки та оборони [1]. У 2014 р. Європарламент
підтримав пропозицію щодо зниження митних
зборів для українського імпорту.

Зрештою, одностороннє відкриття ринків
запрацювало у травні 2014 р. та скасувало 94,7%
тарифів ЄС, що стягувалися з імпорту промис�
лових товарів із України [3]. Також зменшили�
ся тарифи на решту промислових товарів.
Окрім того, заходом передбачено скасування
тарифів на понад 80% експорту української
сільськогосподарської продукції [4]. Водночас
ЄС обмежує кількість "чутливої" продукції —
зокрема, зернових, свинини, яловичини, куря�
тини та обробленої харчової продукції, — які
можуть імпортуватися з нульовою ставкою
мита, щоб не завдавати шкоди інтересам вироб�
ників цієї продукції з ЄС.

Торговельні "преференційні" заходи з боку
ЄС не зобов'язують Україну симетрично ска�
совувати свої власні митні збори на імпорт з ЄС.
Однак вони не передбачають їхнє підняття.
Крім того, імпорт з України повинен відпові�
дати правилам ЄС щодо маркування походжен�
ня товару. У такий спосіб українська влада по�
винна буде гарантувати, що товари з інших
країн, замасковані під українські, не потрап�
лять до ЄС через територію України [1].

Застосування одностороннього торговель�
ного заходу мало тривати до листопада 2014 р.,
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або до набуття чинності УА (разом із глибокою
і всеосяжною ЗВТ та двосторонньою лібералі�
зацію торгівлі). Наразі доступні помісячні дані
першого півріччя 2014 року. В цей період ще не
було повномасштабних військових дій на Дон�
басі. Таким чином, лише за два перших місяці
дії односторонньої вільної торгівлі, не маючи
довгострокових контрактів з європейськими
партнерами і не підготувавшись як слід до но�
вих можливостей, український бізнес зміг на�
ростити експорт до ЄС на 25% у доларовому
еквіваленті [5], як видно з таблиці 1.

Це означає, що в гривнях експорт до ЄС
виріс приблизно вдвічі порівняно з 2013 р. При
цьому дуже важливим є зростання експорту в
ЄС до лібералізації митного режиму (тобто у
травні та червні 2014 р.) в порівнянні з експор�
том січні — квітні 2014 р., тобто в період, коли
європейські мита ще діяли. Отже, односторонні
торговельні преференції мають реальний пози�
тивний вплив на економіку України. Зовнішня
торгівля України з країнами ЄС за досліджу�
ваний період представлена на рисунку 1.

У 2011—2013 роках найбільший обсяг
торгівлі українськими товарами припадав на
країни СНД — 36 % щорічно. Наступними тор�

гівельними партнерами були
країни ЄС — 31 % та Азії —
23 %.

У 2014 році товарообіг Ук�
раїни перерозподілився. Пер�
ше місце посіли країни Євро�
союзу — 35,5%, На другому
місці з 29% — країни СНД.
Частка країн Азії — 24%.

У 2014 р. Євросоюз став головним торго�
вельним партнером України. Обсяг торгівлі то�
варами та послугами між Україною та ЄС
склався в обсязі 44 297,4 млн дол. США або
35,8% від загального обсягу торгівлі України.
Експорт товарів та послуг до країн ЄС за зга�
даний період становить 20 302,1 млн дол. США
або 31,8% від загального обсягу експорту то�
варів та послуг України. В свою чергу, обсяг
імпорту з країн ЄС сформувався у обсязі 23
995,3 млн дол. США або 40,0% від загального
обсягу імпорту в Україну [10].

У двосторонній торгівлі між Україною та
Євросоюзом залишається негативне сальдо,
яке зменшилось у порівнянні з 2013 роком на 7
117,4 млн дол. США та становило 3 693,2 млн
дол. США (табл. 2).

З боку держав�членів ЄС основними торго�
вельними партнерами країни у 2014 р. стали
ФРН (17,9%), Польща (13,5%), Італія (9,3%),
Угорщина (7,0%), Великобританія (5,8%),
Нідерланди (5,1%). Основна частка українсько�
го експорту припадала на Польщу (13,6%), Іта�
лію (12,7%), ФРН (10,2%), Угорщину (7,7%),
Нідерланди (6,8%), Великобританію (5,9%).
Поряд з цим, найбільше товарів і послуг імпор�

Країна Обсяги експорту, млн дол. США Зміна, % 
V-VI 2013 р. V-VI 2014 р. I-IV 2013 р. I-IV 2014 р.

Росія 2561 1969 5002 3737 -23,1
Білорусь 310 304 695 498 -1,9
Казахстан 346 214 757 310 -38,2
Європейський Союз 2348 2935 5960 6522 25,0

Таблиця 1. Обсяги експорту з України до ЄС
та країн Митного союзу

Джерело: побудовано за даними [8].

Рис. 1. Зовнішня торгівля України з країнами ЄС товарами та послугами в 2011—2014 роках
(млрд дол.)

Джерело: побудовано автором за даними ДСС України (http://www.ukrstat.gov.ua).
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товано з Німеччини (24,3%),
Польщі (13,4%), Італії (6,5%),
Угорщини (6,4%), Франції (5,8%)
та Великобританії (5,7%) [10].

Євросоюз є єдиним міжнарод�
ним торговельним партнером Ук�
раїни, де у минулому році зафік�
совані позитивні тенденції зрос�
тання експорту. Поряд з цим, в
усіх інших сегментах, як за тор�
говельними потоками, так і за
географічним виміром, спостері�
гаються від'ємні показники.

У той же час, некоректно го�
ворити, що позитивні зміни у
торгівлі з ЄС відбулися виключно через скасу�
вання мит. Можна стверджувати, що девальва�
ція гривні (що суттєво підвищує конкурентоз�
датність української продукції), ефект російсь�
ких торгових обмежень та відновлення євро�
пейської бізнес�активності в країнах також по�
зитивно вплинули на зміни у торгівлі з ЄС. Ди�
наміка зростання експорту з України до ЄС не
є однорідною. Так, найбільш відчутно в 2014 р.
скоротився експорт з України до Ірландії, Хор�
ватії, Португалії, Естонії та Словаччини. Деякі
європейські країни зменшили закупівлю украї�
нських товарів. Однак якщо порівнювати із зро�
станням торгівлі з іншими державами, то це
падіння здаватиметься незначним. Найбільше
зріс експорт до Латвії, Бельгії, Великої Бри�
танії, Литви та Нідерландів. Причому латвійсь�
кий імпорт з України показав неймовірну ди�
наміку — зріс більше ніж удвічі.

Загалом зазначимо, що з боку держав�чле�
нів ЄС основними торговельними партнерами
України у 2013, 2014 та на початку 2015 р. у
торгівлі товарами стали: ФРН (18,3%), Польща
(15,0%), Італія (10,4%), Угорщина (7,8%), Нідер�
ланди (4,9%), Франція (4,7%), Іспанія (4,7%) [10].

Основна частка українського експорту то�
варів припадала на Польщу (15,6%), Італію
(14,5%), ФРН (9,4%), Угорщину (8,9%), Іспанію
(6,9%) та Нідерланди (6,5%). Поряд з цим, най�
більша кількість товарів ЄС ввезена (імпорт) на
територію держави з Німеччини (25,2%),

Польщі (14,6%), Італії (7,2%), Угорщини (7,0%)
та Франції (6,0%). Основні товарні групи украї�
нського експорту до ЄС у 2014 р. представлено
в таблиці 3.

Питома вага зазначених товарів у загально�
му обсязі експорту України до держав�членів
ЄС за звітний період склала 64,0% або 10878,0
млн дол. США. Так, найбільшої вигоди від од�
носторонніх преференцій ЄС отримало украї�
нське сільське господарство, а також промис�
ловість із переробки сільгосппродукції. Зокре�
ма, експорт продукції тваринництва зріс більше
ніж на 150%, овочів та продукції рослинництва
— більше ніж на 100%.

Окрім того, приблизно на 25% збільшився
експорт металу та сталі — ключової продукції
для підприємств промислових регіонів Украї�
ни. Експорт машинобудівної продукції також
підвищився. Водночас експорт руди та неорга�
нічної хімічної продукції суттєво впав. Слід
окремо наголосити на тому, що найбільшого
зиску від відкриття європейських ринків отри�
мали підприємства лівобережної України.

Водночас режим автономних торговельних
преференцій, запроваджений ЄС не мав суттє�
вого впливу на номенклатуру українського ек�
спорту до Євросоюзу. Структура імпорту євро�
пейських товарів до України представлена у
табл. 4. Питома вага товарів у загальному об�
сязі імпорту з держав�членів ЄС за звітний пе�
ріод склала 60,4% або 12707,7 млн дол. США.

 2014 рік 2013 рік 2014/2013
млн дол. США %

ЗТ всього по Україні 123 897,3 158 178,9 -34 281,6 78,3 
ЗТ з ЄС 44 297,4 51 128,6 -6 831,2 86,6
Питома вага у загальному обсязі 35,8% 32,3%  
Експорт всього з України 63 890,5 74 832,3 -10 941,8 85,4
Експорт до ЄС 20 302,1 20 159,0 143,1 100,7 
Питома вага у загальному обсязі 31,8% 26,9%  
Імпорт всього до України 60 006,8 83 346,6 -23 339,8 72,0
Імпорт з ЄС 23 995,3 30 969,6 -6 974,3 77,5
Питома вага у загальному обсязі 40,0% 37,2%   
Сальдо всього по Україні +3 883,7 -8 514,3 12 398,0 
Сальдо з ЄС -3 693,2 -10 810,6 7 117,4 

Таблиця 2. Зовнішня торгівля товарами та послугами
України з ЄС у 2013—2014 рр. (млн дол. США)

Джерело: побудовано автором за даними представництва України при Євро�
пейському союзі [11].

Назва Обсяги експорту (млн дол. США) 2014 / 
2011,% 

Частка у торгівлі  
з ЄС,% 

2011 рік 2013 рік 2014 рік 2013 рік 2014 рік
Чорні метали  3002,1 4061,0 3891,4 95,8 24,5 22,9 
Зернові культури  15482,1 1719,3 1805,4 105,0 10,4 10,6 
Електричні машини і устаткування  904,5 1492,2 1649,7 110,6 9,0 9,7 
Руди, шлаки та зола 1694,1 1714,9 1582,1 92,3 10,3 9,3 
Енергетичні матеріали  1024,5 1047,3 1030,4 98,4 6,3 6,1 
Насіння і плоди олійних рослин  1087,8 1247,6 919,0 73,7 7,5 5,4 

Таблиця 3. Основні товарні групи українського експорту до ЄС у 2014 р.

Джерело: побудовано автором за даними представництва України при Європейському союзі [11].
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Обсяг торгівлі послугами між Україною та ЄС
у 2014 році склався в обсязі 6834,7 млн дол.
США або 40,3% від загального обсягу торгівлі
послугами України.

Експорт послуг до країн ЄС за згаданий
період становить 3889,0 млн дол. США або
34,5% від загального обсягу постачання украї�
нських послуг. В свою чергу, обсяг імпорту по�
слуг з країн ЄС за згаданий період сформував�
ся у розмірі 2945,8 млн дол. США або 51,9% від
загального імпорту послуг в Україну.

Отже, результати експорту України за дос�
ліджуваний період (2011—2014 рр.) наступні:

— у 2011 р. експорт України до Росії склав
2,6 млрд дол. США в порівнянні з 2,3 млрд дол.
в ЄС;

— у 2014 р. експорт України в Росію зни�
зився до 2,0 млрд дол. США в порівнянні зі
збільшенням на 2,9 млрд дол. США в ЄС;

— збільшення вітчизняного експорту на ри�
нок ЄС (587 млн дол. США) майже компенсу�
вало падіння на російському ринку (592 млн
дол. США) [3].

Варто зазначити, що неоднорідна динамі�
ка експорту пов'язана з тим, що не всі вітчиз�
няні товаровиробники виявилися достатньо
скоординованими для нових викликів і мож�
ливостей. Адже стабільний позитивний ефект
від обнуління європейських мит матиме місце
згодом, оскільки український бізнес ще має
знайти нових партнерів у ЄС та підписати нові
угоди.

ЄС погодився подовжити односторонні
преференції для України до 31 грудня 2015
року. Відповідно, УА в частині ЗВТ не буде за�
стосовуватися до того часу. Це рішення стало
результатом тристоронньої наради на рівні
міністрів ЄС, України та Росії, що були націлені
на вирішенні торгових запитів Росії відносно
нібито негативного впливу поглибленої ЗВТ
України з ЄС на російську економіку.

ВИСНОВКИ
Отже, виходячи із нових домовленостей,

можна визначити наступні ключові моменти,

що стосуються майбутньої поглибленої ЗВТ
України з ЄС:

— синхронна ратифікація УА підтверджує
неможливість змін тексту угоди та є передумо�
вою для будь�яких тимчасових поступок;

— завдяки подовженню дії автономних тор�
говельних преференцій, ринок ЄС залишаєть�
ся відкритим для України до 31 грудня 2015 р.,
забезпечуючи українським експортерам
вільний доступ на ринки для більшості про�
дукції;

— український бізнес отримав додатковий
час для підвищення конкурентоспромож�
ності, проте девальвація гривні вже зумови�
ла захист внутрішнього ринку порівняно із
затримкою поступової ліквідації імпортних
мит (середній рівень яких становить майже
4%);

— Росія зобов'язалася приєднатися до ЗВТ
в рамках Союзу незалежних держав, що на пев�
ний час може знизити ризик відміни безмитно�
го режиму для українського експорту до Росії,
хоча нетарифні бар'єри завжди були основни�
ми торговими перешкодами в експорті до Росії
[7];

— основними ризиками виступають від�
строчки реформ, адже головною особливістю
УА є гармонізація українського законодавства
із законодавством ЄС;

— продовження тристоронніх переговорів
дають додатковий термін Росії, щодо вимаган�
ня подальших поступок і затримки в реалізації
УА, що може впливати політичну ситуацію в
Україні;

— військові дії на Сході України підрива�
ють надії на розвиток та зростання міжнарод�
ної співпраці України, а отже покращення її до�
сить важкого внутрішнього становища.

Асиметричне введення торгівельних заходів
з боку Європи щодо відкриття ринків ЄС для
українських товарів, варто розглядати як сут�
тєвий поштовх економіці України, що має зао�
щадити вітчизняним виробникам і експортерам
до 500 млн євро на рік. Результати торгівлі з ЄС
за 2014 р. підтверджують відчутний позитивний

Назва 
Обсяги експорту (млн

дол. США) 2014 / 
2011,% 

Частка у торгівлі з 
ЄС,% 

2013 рік 2014 рік 2013 рік 2014 рік 
Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки 3 012,5 3 790,1 125,8 11,3 18,0 
Котли, машини, апарати і механічні пристрої  3 350,7 2 277,4 68,0 12,5 10,8 
Фармацевтична продукція 2315,5 1 826,2 78,9 8,7 8,7 
Полімерні матеріали, пластмаси  1 777,2 1 468,1 82,6 6,6 7,0 
Електричні машини і устаткування  1 766,4 1 403,2 79,4 6,6 6,7 
Наземні транспортні засоби, крім залізничних  2 754,2 1 198,8 43,5 10,3 5,7 
Папір та картон  1 138,3 743,9 65,4 4,3 3,5 

Таблиця 4. Основні товарні групи українського імпорту з країн ЄС

Джерело: побудовано автором за даними представництва України при Європейському союзі [11].
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ефект від скасування мит в односторонньому
порядку. Хоча в економічному плані затримка
Україною, власне, реалізації Угоди про асо�
ціацію з ЄС може мати сповільнений позитив�
ний ефект для підірваної вітчизняної економі�
ки. В той же час, політичні наслідки важче
інтерпретувати, адже бракує повної інформації
про результати переговорів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід України до якісно нового етапу

розвитку економіки — економіки зростання —
обумовив і нові вимоги до господарської діяль�
ності підприємств. Їх практична реалізація по�
в'язана з необхідністю створення методологі�
чних і організаційних передумов до формуван�
ня системи ефективного управління розвитком
трудового потенціалу підприємств, здійснення
яких забезпечить конкурентоспроможність
господарюючих суб'єктів як на внутрішньому,
так і на зовнішньому ринках. Тобто в теперіш�
ній час одним із гострих і значущих для май�
бутнього економіки України та стабільного
розвитку її завдань є підвищення ефективності
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управління трудовим потенціалом. Звідси вип�
ливає, що динамічний розвиток економіки Ук�
раїни неможливий без забезпечення ефектив�
ності процесу формування, розвитку та вико�
ристання трудового потенціалу — головного
чинника виробництва. В усіх розвинутих краї�
нах світу це пріоритетне завдання забезпе�
чується його рішенням — формуванням якіс�
ної системи управління трудовим потенціалом,
який характеризується високим рівнем загаль�
ної та професійної освіти, його відповідності
потребам економіки, високою культурою праці,
схильністю до інновацій, мобільності і здібності
адаптуватися до нових умов трудової діяль�
ності.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Протягом останнього десятиріччя пробле�
ми трудового потенціалу знаходяться у полі
зору багатьох зарубіжних та вітчизняних вче�
них. Серед зарубіжних авторів наукових публ�
ікацій виділяються дослідження Майкла Амст�
ронга, В.Д. Патрушева, Б.М. Генкіна, М. Слезі�
нгера, Ю.Г. Одегова, С.В. Шекшни, І. Шумпе�
тера. Значний внесок у вдосконалення методів
управління трудовим потенціалом промисло�
вих підприємств регіонів і країни в цілому вне�
сли вітчизняні вчені: Г.Т. Завіновської, С.І. Бан�
дур, М.Г. Білопольський, Д.П. Богиня, В.П. Бо�
родатий, О.С. Власюк, Г.В. Островської, А. Са�
довенко, Л. Масловської, В. Середи, Т. Тимоч�
ко, М.І. Долішний, В.В. Онікиенко, Ю.Д. Пет�
ров, С.І. Пирожков, А.М. Ткаченко, Т.Н. По�
годіної, А.М. Ягодзинський.

Становлення ринкових відносин в Україні з
об'єктивною необхідністю вимагає подальшо�
го розвитку теоретичних і прикладних поло�
жень з підвищення ефективності функціону�
вання промислових підприємств за допомогою
удосконалення системи управління їх потен�
ціалом.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є дослідження впливу

факторів на управління трудовим потенціалом
промислового підприємства та їх види.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Термін "потенціал" означає приховані мож�
ливості. Широке його трактування полягає в
тому, що потенціал розглядається як джерело
можливостей, котрі можуть бути приведені в
дію, та використання для вирішення різнома�
нітних питань. Тобто можливості особи, під�
приємства, суспільства, які ще не виявилися,
або виявилися не повністю. Потенціал являє
собою узагальнену характеристику ресурсів,
прив'язану до простору і часу. В науковій літе�
ратурі зустрічаємо різні уявлення про потен�

ціал. Так, потенціал — це є комплекс необхід�
них для функціонування системи ресурсів. Або
потенціал є системою матеріальних і трудових
чинників, необхідних для виробництва.

Будь�яке виробництво матеріальних благ
або послуг потребує ресурсів як матеріальних,
так і людських. До матеріальних належать си�
ровина, енергоносії, споруди, устаткування
тощо. До людських ресурсів належать праців�
ники з певними професійними навичками і
знаннями. Вони є джерелами ресурсів праці або
трудового потенціалу. У такому розумінні люд�
ські ресурси є чинником економічного розвит�
ку, як і матеріальні ресурси.

Кількісно трудовий потенціал визначаєть�
ся чисельністю працездатного населення, зако�
нодавчо встановленою тривалістю робочого
часу за суспільно нормальної інтенсивності
праці та збігається з величиною трудових ре�
сурсів. Знов�таки поняття "трудові ресурси" і
"робоча сила" в даний період не є тотожними.
Далі розкривається якісна характеристика.
"Якісно трудовий потенціал характеризується
такими рисами, як фізичний стан і здоров'я
людини і нації, соціально�демографічний склад
населення, його інтелектуально�культурний
рівень (ІКР), особистісні властивості людини.
Вирішальним і по суті необмеженим чинником
трудового потенціалу є ІКР населення — осві�
ченість і рівень розвитку інтелекту, професіо�
налізм, моральність і духовність загалом, куль�
тура в широкому сенсі, ментальність, кругозір
та ін. Серед компонентів ІКР першорядне зна�
чення у визначенні трудового потенціалу мають
освіченість і кваліфікація" [1, с. 195].

Отже, з наведених визначень можна зроби�
ти висновок, що трудовий потенціал суспіль�
ства є інтегрованими кількісними та якісними
характеристиками робочої сили, яка забезпе�
чує певні можливості у створенні матеріальних
і духовних благ суспільства. Або: трудовий по�
тенціал є наявною і можливою в майбутньому
кількістю та якістю праці, якою володіє су�
спільство, колектив організації, індивід за да�
ного рівня розвитку науки і техніки і котра ви�

Поняття
Робоча сила Трудові ресурси Трудовий потенціал Людський фактор Людський капітал

Започатковано
XIX століття 20-ті роки XX століття 70-ті роки XX століття 80-ті роки XX століття 90-ті роки XX століття

Визначення ролі людини

Людина — носій 
здатності до 

праці 

Людина — об’єкт 
забезпечення народного 

господарства 
необхідною кількістю та 
якість робочої сили 

Людина — суб’єкт 
суспільного виробництва 

з потребами та 
інтересами у сфері праці 

Людина — провідний 
фактор суспільного 
виробництва, засіб 
піднесення його 
ефективності 

Людина — об’єкт 
найефективніших 

інвестицій у її знання, 
професійність, здоров’я з 

наступною їх 
реалізацією у суспільстві 

Таблиця 1. Хронологія виникнення понять стосовно ролі людини
як суб'єкта економічної діяльності
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значається чисельністю працездатного насе�
лення, його професійно�освітнім рівнем.

Унаслідок еволюції уявлення про людину як
суб'єкта економічної діяльності змінювались і
поняття, які визначали її місце та роль у цій
діяльності. У хронологічному контексті це має
такий вигляд (табл. 1).

Професор Б.М. Генкін дає показники, які
можна віднести як до окремої людини, так і до
окремого колективу і цілого суспільства. Вони
характеризують компоненти або елементи тру�
дового потенціалу, а саме:

— психофізіологічні можливості участі у
суспільно корисній діяльності;

— можливості нормальних соціальних кон�
тактів;

— можливості генерації нових ідей, методів,
образів, уявлень;

— раціональність поведінки;
— наявність знань і навичок, необхідних для

виконання певних обов'язків та видів робіт;
— пропозиція на ринку праці.
Наведеним аспектам відповідають такі ком�

поненти трудового потенціалу:
— здоров'я;
— моральність і вміння працювати в колек�

тиві;
— творчий потенціал;
— активність та організованість;
— освіта та професіоналізм;
— ресурси робочого часу [2, с. 52].
Основою трудового потенціалу суспільства

є потенціал окремої людини. Людський потен�
ціал — міра втілених у людині здібностей, та�
ланту, рівня освіти, кваліфікації та їх здатність
приносити дохід. Світовий банк включає в це
поняття також стан здоров'я та якість харчу�
вання; ООН — освіту, професійний досвід,
фізичний стан, здатність до виживання, інші
характеристики, що забезпечують і самозабез�

печеність людей. З розвитком людського про�
гресу робоча сила перестає бути лише факто�
ром виробництва. Вкладення в робочу силу —
освіту, охорону здоров'я, культуру, кваліфіка�
цію — формують нову якість, що є новою фор�
мою людського багатства [3].

Виокремлюючи соціально особистісні скла�
дові трудового потенціалу, наголошуємо на
потенційних, тобто "перспективних", або "не�
використовуваних" соціальних можливостях
працівника. Оцінка трудового потенціалу має
передбачати визначення кількості та міри ви�
користання цього потенціалу у цілях органі�
зації. Трудовий потенціал організації складає
певна сукупність працівників, які в ній працю�
ють. Трудовий потенціал особистості не є по�
стійним. Він змінюється з нагромадженням
знань, навичок і досвіду індивіда. Тому трудо�
вий потенціал індивіда можна оцінити тим, яку
додану вартість він створює. Формування й ви�
користання потенціалу організації, будучи ча�
стиною відтворення робочої сили (А), здійс�
нюється в галузевій (В) та територіальній (С)
системах економіки (рис. 1).

Підсистема відтворення ресурсів праці (А)
представляє освічене й підготовлене населен�
ня в галузевій (В) й територіальній (С). Підсис�
тема створює умови для виробництва, розпо�
ділу й використання ресурсів праці та здійснює
як прямий, так і опосередкований вплив на ви�
користання робочої сили. Галузева система
через територіальну розпорошеність впливає
на використання робочої сили через регіон.
Тож, взаємодіючи між собою і частково пере�
тинаючися, ці системи впливають на ефек�
тивність використання трудового потенціалу.

Ураховуючи викладене, можна констату�
вати, що трудовий потенціал організації являє
складну, динамічну, відриту систему, яка, у
свою чергу, є складовою трудового потенціа�
лу суспільства. Але трудовий потенціал орган�
ізації не є простою сумою трудових потенці�
алів працівників, тому, що об'єднання праців�
ників у колектив з певною організацією, взає�
модією і взаємодоповненням його членів дає
ефект колективної праці, або сенергичний
ефект. Система завжди більша за суму її скла�
дових [5, с. 42].  Якщо сукупність фізичних та
духовних якостей людини є основою трудово�
го потенціалу особи, то колективна продук�
тивна сила, що виникає у спільній діяльності
окремих осіб, є основою трудового потенціа�
лу колективу та організації. Трудовий потен�
ціал організації, як і трудовий потенціал осо�
би, не є постійним. Він змінюється з розвит�
ком освітнього і професійного рівня персона�
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Джерело: [4, с. 126].

Рис. 1. Взаємодія трудового потенціалу
організації (ТПО) із системами

господарювання



50
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 1—2, 2016

лу та його кількісного складу
(плинність кадрів, їх скоро�
чення або збільшення). Оці�
нювання трудового потенціа�
лу підприємства має будува�
тися на основі економічних
оцінок здатності людей ство�
рювати певний дохід. Що
вища індивідуальна продук�
тивність роботи працівника і
триваліший період його діяль�
ності, то більший він прино�
сить дохід і є більшою цін�
ністю для підприємства. Ре�
ально мова має вестися про
здатність працівника прино�
сити більшу чи меншу додану
вартість в умовах конкретної
компанії. Ядро трудового
потенціалу складають сукупні
здібності працівників, не�
обхідні для того, щоб обира�
ти, виконувати та координу�
вати дії щодо забезпечення
конкурентних переваг підпри�
ємства на певних ринках.

З огляду на характер участі певних кате�
горій персоналу в господарській діяльності
оцінку трудового потенціалу компанії слід роз�
поділити принаймні на дві основні складові —
оцінку трудового потенціалу технологічного
персоналу та оцінку потенціалу управління (ме�
неджерів). Саме ці дві групи працівників
відтворюють реальні господарські зв'язки, що
виникають у процесі функціонування соціаль�
но�економічних систем. Так само трудовий по�
тенціал суспільства не є простою сукупністю
трудових потенціалів різних організацій, хоча
кожна з них і є певною часткою трудового по�
тенціалу суспільства. Вступаючи в комерційні
та інші відносини між собою, вони утворюють
міжгалузеві та міжрегіональні кооперації із
взаємодією та взаємодоповненням. Кількісно
трудовий потенціал суспільства віддзеркалює
можливості суспільства забезпечити роботою
працездатне населення. Якісно — це мож�
ливість повного використання отриманих за
рахунок інвестицій у людський капітал знань,
умінь та професійних навичок відповідно до
фаху працівників для підвищення ефективності
економічної діяльності особи, організації, сус�
пільства. Величину трудового потенціалу мож�
на знайти за формулою:

 (1),
де  — потенційний (можливий) фонд

робочого часу за певний період, людино�днів;

 — чисельність працездатної частини на�
селення і�ої групи, осіб;

 — фонд робочого часу, який встанов�
лено на підставі законодавства для кожної і�ої
групи населення, людино�днів.

Підвищення трудового потенціалу окремих
працівників є безперечно основним чинником
підвищення трудового потенціалу суспільства.
З викладеного можна зробити висновок, що
трудовий потенціал визначає максимально
можливу потенційну здатність до праці індиві�
да, колективу (організації) та суспільства у
цілому. Основними факторами, що зумовлю�
ють зміни трудового потенціалу, є природний
приріст населення, зміцнення фізичного стану
і здоров'я, підвищення ІКР населення (рис. 2).

Освіта є найкращим розміщенням капіталу
для особи, сім'ї, підприємства і суспільства та
одним із головних чинників якості трудового
потенціалу. Установлено, що ріст рівня освіти
на один клас середньої школи забезпечує в се�
редньому зростання раціоналізаторських про�
позицій на 6 % і скорочує терміни освоєння
робітниками нових операцій [6, с. 73].

Професіоналізм — найважливіша складо�
ва трудового потенціалу. Розвинуті країни
вкладають значні кошти у професійну освіту і
підвищення кваліфікації кадрів. Ці витрати по�
стійно зростають. В Україні підприємства
значно скоротили вкладання коштів у профе�
сійну освіту.
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Рис. 2. Фактори, які впливають на трудовий потенціал

Джерело:  [5, с. 39].
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Здоров'я є складовою трудового потенціалу,
від якої залежить можливість його використан�
ня відповідно до галузевої структури економі�
ки. Всесвітня організація охорони здоров'я виз�
начає даний компонент як стан повного фізич�
ного й соціального благополуччя. Благополуч�
чя — це динамічний стан розуму, який характе�
ризується певною психічною гармонією між
здібностями та очікуваннями працівника і тими
вимогами та можливостями, що їх представляє
навколишнє середовище. Організованість — ра�
ціональне використання часу взагалі і робочого
часу з мінімізацією його втрат зокрема. Скла�
довими організованості людини є дисципліно�
ваність, обов'язковість, уміння нормувати свій
час, акуратність, відповідальність за свої рішен�
ня. Організованість як окремої людини, так і
суспільства в цілому залежить від сімейного і
шкільного виховання, спадкоємності історичних
традицій. Творчий потенціал характеризує
здібність людини та її активність щодо виражен�
ня нових ідей та їх реалізації, створення образів,
творів мистецтва, наукових винаходів та розро�
бок. Творчий потенціал суспільства характери�
зують ступінь розвитку науки, мистецтва, вина�
ходи та наукові відкриття, раціоналізаторські
пропозиції, кількість лауреатів Нобелевської та
національних премій.

Моральність — це перелік таких характери�
стик, як чесність за будь�яких умов, повага до
людей похилого віку та інвалідів, ставлення до
дітей, повага до історії своєї країни,
сумлінність, відповідальність за свої вчинки,
працелюбність, законослухняність. Будь�який
колектив діятиме згуртовано і продуктивно,
маючи високу моральність. Без перебільшення
можна констатувати, що від рівня моральності
суспільства залежить його економічний, соц�
іальний розвиток та історична перспектива.
Стан і розвиток кожного з перелічених компо�
нентів трудового потенціалу залежить від вчас�
ного та повноцінного фінансування та уваги до
нього з боку відповідних служб системи управ�
ління трудовим потенціалом [7, с. 169].

Найбільш широко вживаними методами,
використовуваними при формуванні трудово�
го потенціалу як у вітчизняних промислових
підприємствах, є:

1. Система адаптації для знову прийнятих
співробітників (75% підприємств застосовують
даний метод).

2. Залучення персоналу за допомогою рек�
рутингового відділу HR�служби самої компанії
(65%).

3. Залучення персоналу з допомогою кад�
рових агентств (61%).

4. Співпраця з вузами (52%).
Це свідчить про те, що промислові підприє�

мства в більшості випадків намагаються знай�
ти вже готових фахівців. Лише в 9% випадків
організації навчають знову найнятих праців�
ників, що вимагає додаткових тимчасових і ма�
теріальних витрат. Цей метод обгрунтований,
коли використовується особлива обладнання,
потрібні спеціальні знання та навички, які
співробітники не могли отримати, працюючи в
інших компаніях [8].

Однак система адаптації присутня у
більшості підприємств. Як правило, вона пред�
ставлена вступними тренінгами, які знайомлять
нових працівників з історією компанії, особли�
востями корпоративної культури, організацій�
ною структурою, місією, цінностями органі�
зації. Такі тренінги можуть проводитися як за
допомогою дистанційних методів навчання
(інтернету), так і в стандартній формі групових
занять. За підсумками тренінгів співробітники
отримують, крім загального уявлення про ком�
панії, символічні сертифікати. Крім того, якщо
тренінг проводиться методом групових занять,
групи, як правило, формуються з представників
різних структурних підрозділів, що також
сприяє адаптації та налагодженню крос�фун�
кціональної взаємодії.

Крім того, служби управління персоналом
корпорацій застосовують нестандартні методи
формування трудового потенціалу, пов'язані з
особливостями організації і потребами в уні�
кальних фахівців такі, як:

— проведення тематичних круглих столів;
— використання послуг фрілансерів;
— створення віртуальних проектних груп;
— залучення співробітників, що вийшли на

пенсію, в якості експертів.
Набір методів формування трудового по�

тенціалу постійно розширюється: так, останнім
часом для пошуку потрібних спеціалістів ши�
роко використовуються соціальні інтернет�ме�
режі, а також комп'ютерні online�ігри.

Розглянуті методи, що застосовуються для
формування трудового потенціалу, мають свої
переваги і недоліки. Служба управління персо�
налом підприємства повинна підходити комп�
лексно до їх розробки і застосування у відпо�
відності з організаційними особливостями, тра�
диціями і стратегічними цілями діяльності. На�
бір подібних методів утворює механізм форму�
вання трудового потенціалу, унікальний для
кожної компанії.

Аналіз практичного досвіду формування
трудового потенціалу вітчизняними підприє�
мства дозволяє виділити такі важливі аспек�
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ти, на які повинні звертати увагу керівники
кадрових служб корпорації при прийнятті
рішення про використання того чи іншого ме�
тоду:

— пріоритет стратегічних цілей корпорації;
— специфіка діяльності корпорації при

формулюванні вимог до кваліфікації, особис�
тих якостей кандидатів;

— відповідність методу корпоративній
культурі, філософії організації;

— особливості територіального ринку праці
[8].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сьогодні ефективність економіки визна�
чається насамперед якістю наявного трудово�
го потенціалу та способом його включення в
суспільне виробництво. Управління трудовим
потенціалом, що становить собою систему
взаємовідносин організаційно�економічних,
соціальних заходів щодо реалізації прав люди�
ни, шляхом створення умов для функціонуван�
ня, розвитку і ефективного використання по�
тенціалу робочої сили як на макро�, так і мак�
рорівнях, знаходиться на перетині інтересів
суспільства, вимог профспілок, рішень на рівні
держави, бажань особистостей.

Система управління трудовим потенціалом
залежить від багатьох факторів як зовнішньо�
го, що не піддаються контролю з боку окремої
організації: політичні, соціальні, економічні
аспекти розвитку суспільства, урядові рішен�
ня та інституційні механізми, так і внутрішньо�
го характеру. Останні, в свою чергу, поділяють�
ся на стійкі та змінні. Перші містять у собі ви�
моги щодо якості послуги, що формуються спо�
живчим ринком, технологію та устаткування,
сировину.

Отже, на сучасному етапі соціально�еконо�
мічного розвитку систему управління трудовим
потенціалом необхідно розглядати в поєднанні
економічної, соціальної, організаційної ефек�
тивності системи управління. А враховуючи
різні аспекти управління трудовим потенціа�
лом, характеристика загальної моделі ефектив�
ності цього роду діяльності повинна містити
такі три параметри: реалізацію завдань (еконо�
мічна ефективність): виробничу діяльність та
внесок у загальний успіх організації; сприйнят�
тя праці (соціальна ефективність): задоволен�
ня працею, низьку плинність кадрів та втрати
робочого часу; партиципацію або участь (со�
ціальна ефективність): групову ідентифікацію,
готовність до вирішення спільних завдань та до
співробітництва.
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