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Проблемі розвитку інвестиційного процесу
сьогодення присвячені наукові праці вітчизня-
них вчених економістів В. Алексейчука, О. Гав-
рилюка, П. Гайдуцького, М. Герасимчука,
Б. Губського, С. Гуткевич, М. Дем'яненка, І. Ка-
раваєвої, М. Кісіля, П. Лайка, А. Музиченка,
Г. Підлісецького, П. Саблука, А. Фукса, А. Холо-
пова, О. Шпичака та ряду інших. В їх публіка-
ціях висвітлюються актуальні складові цієї
важливої багатопланової проблеми, яка має
визначальний характер щодо виходу аграрно-
го сектору з кризового стану, відновлення ма-
теріально-ресурсного потенціалу забезпечен-
ня розвитку конкурентоспроможного вироб-

УДК 30.322:338.432 (477)
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ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ АПК
УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

O. Shamanska,
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PROBLEMS INVESTMENT AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN UKRAINE AND WAYS
TO OVERCOME THEM

Агропромисловий комплекс, як один із базових секторів економіки України потребує значних інвестиційних
ресурсів. Стале виробництво, відсутність коштів на модернізацію виробництва, недосконала законодавча база, слаб-
ка підтримка держави, нестача кваліфікованої робочої сили робить процес інвестування у цей сектор непривабли-
вим для інвестора. На сучасному етапі економіка України, включаючи її агропромисловий комплекс, знаходиться в
стані глибокої кризи. Негативний вплив мають структурні, міжгалузеві диспропорції, що нагромадилися в народно-
му господарстві протягом десятиліть, що і привели до гострого дефіциту товарів виробничого і невиробничого при-
значення, і особливо енергоносіїв. Криза підсилюється розбалансованістю фінансово-кредитної системи, невідпо-
відністю сформованих управлінських структур потребам економічного розвитку.

Agricultural sector as one of the basic sectors of Ukraine require considerable investments. Sustainable production,
lack of funds for the modernization of production, poor legal framework, lack of government support, lack of skilled
labor makes the investment in the sector unattractive to investors. At present, Ukraine's economy, including its agriculture,
is in deep crisis. Negative impact with structural cross-sectional imbalances that have accumulated in the economy for
decades, and led to acute shortages of industrial and non-industrial purposes , especially energy. The crisis has reinforced
imbalances financial and credit system, disparity existing management structures needs of economic development.

Ключеві слова: інвестиції, агропромисловий комплекс, інвестори, інвестиційний процес,
фінансові інструменти, лізинг, економічна зацікавленість, інвестиційний клімат, інвести-
ційний ризик.

Key words: investment, agriculture, investors, investment process, financial instruments, leasing,
economic interest, investment climate, investment risk.

ництва. Однак, незважаючи на багатоаспект-
ність наукових досліджень, деякі питання, по-
в'язані із особливостями інвестування в АПК,
залишаються недостатньо вивченими.

Метою даної статті є визначення проблем
інвестування агропромислового комплексу Ук-
раїни та шляхів їх подолання [1, c. 165].

В Україні до цього часу не сформована чітка
стратегія розвитку економіки, не визначені ос-
новні напрями та заходи щодо її реалізації.
Першочергового вирішення потребує велика
низка питань, але через відсутність достатньої
кількості ресурсів підтримка цих пріоритетів не
здійснюється достатньою мірою. Природно це
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викликає певне нерозуміння з боку іноземних
інвесторів, насамперед щодо питань розвитку
підприємництва, формування дієвої інфраст-
руктури у сільській місцевості, інформаційно-
го розвитку, започаткування купівлі-продажу
землі, іпотечного кредитування, підвищення
рівня доходів та подолання бідності населен-
ня.

Проведений аналіз дозволив визначити ос-
новні проблеми залучення інвестицій в сільське
господарство.

Серед проблем макроекономічного харак-
теру можна виокремити кілька груп.

Серед макроекономічних чинників, які не
сприяють залученню інвестицій, слід визнати:
недосконалість нормативно-правової бази,
значний рівень тінізації економіки та корупції,
високий рівень податків, відсутність налаго-
дженої системи збуту продукції тощо. Еконо-
мічна ситуація в країні характеризується дос-
татньо високим рівнем ризику для інвесторів.
Формуванню ємного ринку не сприяє низька
платоспроможність населення [3, c. 34].

Головним чинником зниження активності
інвестиційного процесу в аграрному секторі
слід вважати відсутність довгострокового кре-
дитування. Через відсутність відповідної зас-
тави, сезонність і ризикованість сільськогоспо-
дарського виробництва банки не можуть забез-
печити сільськогосподарські підприємства се-

редньо- та довгостроковими
кредитами. За такої ситуації
лізинг є одним з доступних та
ефективних способів фінан-
сування придбання сільсько-
господарської техніки й об-
ладнання. У країнах з ринко-
вою економікою до 50 відсот-
ків капіталовкладень здійс-
нюється за рахунок лізинго-
вих операцій [2, c. 13].

Проте в Україні і досі не
повною мірою використову-
ються можливості цього фі-
нансового інструменту. Тем-
пи розвитку лізингу невисокі,
особливо в галузі сільського
господарства [4, c. 29].

До проблеми низької пла-
тоспроможності додається
ще і проблема нерівних умов
для суб'єктів ринку лізинго-
вих послуг. Потужна моно-
польна позиція державних
лізингових компаній зумов-
лена використанням безпро-

центних бюджетних коштів. Це дає змогу зни-
жувати розмір лізингових платежів на ставку
банківського кредитування. Наприклад, НАК
"Украгролізинг" надає у фінансовий лізинг тех-
ніку під 3—5 відсотків річних, а приватні лізин-
гові компанії — під 25—28 відсотків.

Проведений аналіз дозволив визначити та
узагальнити основні проблеми залучення інве-
стицій в аграрний сектор економіки України
(рис. 1).

За даними Держкомстату у січні — вересні
2012 року в економіку України іноземними інве-
сторами вкладено 4,3 млрд дол. США прямих
іноземних інвестицій, що становить 91,07
відсотка до відповідного періоду 2011 року, у
січні — вересні 2011 року відповідно — 138,52
відсотка до відповідного періоду 2010 року.
Обсяг унесених з початку інвестування в еко-
номіку України прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2012 р. ста-
новив 52673,8 млн дол. США, що на 5,2 відсот-
ка більше обсягів інвестицій на початок 2012 р.,
та в розрахунку на одну особу населення скла-
дає 1157,0 дол. США (рис. 2) [5, c. 52].

Основними інвесторами в сільське госпо-
дарство України у 2012 році були Кіпр (360,7
млн дол. США), Данія (50,9 млн дол. США),
США (50,4 млн дол. США), Великобританія
(42,8 млн дол. США), Швеція ( 36,7 млн дол.
США), Німеччина (35,4 млн дол. США), Авст-

Рис. 1. Фактори, що негативно впливають на інвестиційну
активність в АПК
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Соціально-економічні фактори: 

- відсутність чіткої стратегії розвитку економіки та визначеності 
основних напрямів та заходів щодо її реалізації; 

- відсутність механізмів розвитку підприємства, формування дієвої 
інфраструктури у сільській місцевості, інформаційного розвитку; 

- відсутність дієвих механізмів функціонування та регулювання ринку 
землі, механізмів купівлі-продажу землі, іпотечного кредитування, 
підвищення рівня доходів та подолання бідності населення 

Економіко-правові фактори: 

- недосконалість нормативно-правової бази; 

- висока вірогідність політичних ризиків; 
- значний рівень тонізації економіки та корупції; 
- високий рівень податків; 
- відсутність відповідної та достовірної системи інформації про 

реальний стан виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств; 
- відсутність налагодженої системи збуту продукції; 
- високий рівень ризику для інвесторів; 
- низька платоспроможність населення 

Фінансово-економічні фактори: 

- відсутність ефективних механізмів довгострокового кредитування 
підприємств галузі; 

- недоступність короткострокових кредитних ресурсів для більшості 
сільськогосподарських товаровиробників; 

- слабкий рівень розвитку лізингового ринку 
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рія (28,4 млн дол. США), Польща
(28,3 млн дол. США), Вінгірські
Острови (Британія) (27,3 млн дол.
США), Російська Федерація (17,7
млн дол. США). Загалом обсяг
прямих іноземних інвестицій в
сільське господарство України
станом на 01.07. 2012 р. склав 739,0
млн дол. США, і це 1,4% від загаль-
ного обсягу інвестицій в економі-
чну діяльність країни.

З метою забезпечення стабіль-
ного розвитку галузі АПК Украї-
ни необхідно створити умови для
активного припливу інвестицій і
збільшення їх обсягу. Для по-
ліпшення інвестиційного клімату в аграрному
секторі економіки України необхідно виріши-
ти такі завдання [3, c. 68]:

— створення умов для економічної зацікав-
леності підприємств АПК регіонів у нарощу-
ванні обсягів інвестицій;

— підвищувати ефективність сільськогос-
подарського виробництва, забезпечити зрос-
тання фінансових накопичень та їх трансфор-
мацію в інвестиції;

— визначення стратегічних цілей і завдань
залежно від реальної ситуації в країні з обліком
зовнішніх і внутрішніх умов;

— формування сприятливого інвестиційно-
го клімату для залучення інвестицій до довго-
термінових інвестиційних проектів;

— зниження рівня інвестиційних ризиків
економічного і соціального характеру.

У зв'язку з цим, враховуючи вітчизняні по-
треби і світовий досвід, особливо країн Східної
Європи, для умов України можна запропону-
вати такі пріоритетні сфери для залучення іно-
земних інвестицій із метою забезпечення дина-
мічного розвитку переробних галузей АПК:

— виробництво технологічного устаткуван-
ня для цукрової, олійно-жирової, хлібопекар-
ної, борошномельно-круп'яної, м'ясо-молоч-
ної промисловості;

— виробництво тари і упаковки;
— біотехнології в галузях переробної про-

мисловості АПК;
— створення об'єктів соціальної інфраст-

руктури [1, c. 166].
Відповідно до Закону України "Про іно-

земні інвестиції", до іноземних інвестицій
відносяться усі види цінностей, вкладених без-
посередньо іноземними інвесторами в об'єкти
підприємницької й інші види діяльності з метою
одержання прибутку (доходу) чи досягнення
соціального ефекту". До інвестицій відносять-

ся валюта, у тому числі іноземна, валютні
цінності, спонукуване і нерухоме майно, акції,
облігації й інші цінні папери, будь-які права
інтелектуальної власності, що мають вартість,
торгові знаки, ноу-хау, права на здійснення
господарської діяльності, платні послуги, інші
види інвестицій, що не заборонені законами
України.

Необхідно відзначити, що потреба АПК
України у відзначених видах інвестицій неодна-
кова. Найбільшу цінність мають нові технології
устаткування; ноу-хау, вільно конвертована
іноземна валюта. З іншого боку, можливості
вкладення тих чи інших видів інвестицій часто
різні в різних іноземних інвесторів у залежності
від країни походження. Тому проблему залу-
чення закордонних капіталів в АПК України
доцільно розглядати диференційоване по інве-
сторах з розвитих країн, із країн на території
колишнього СРСР, з інших країн [1, c. 267].

У процесі інвестування капіталу кожна з
причетних до нього сторін має свої пріорите-
ти. Так, у результаті залучення іноземних інве-
стицій у переробну промисловість АПК Украї-
ни було б бажано досягти:

1. Упровадження передових технологій, що
сприяли б досягненню високої і стійкої конку-
рентноздатності продукції АПК на вітчизняно-
му і світовому ринках.

2. Створення великої кількості нових, тех-
нологічно більш зроблених робітників місць,
особливо в тих галузях АПК, де виробляються
засоби виробництва для сільського господар-
ства і переробної промисловості.

3. Рішення ряду інших проблем, таких, як
досягнення збалансованості державного бюд-
жету, задоволення платоспроможного попиту,
рішення соціальних, екологічних проблем і т.д.

У той же час з доповіді Міністерства тор-
гівлі США випливає, що до основних перешкод

Рис. 2. Обсяг прямих іноземних інвестицій, млрд дол.
США, 2007—2012 рр.
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на шляху американських інвестицій у країнах
на території колишнього СРСР відносяться [2,
c. 22]:

— нестабільність і невизначеність законо-
давчих актів, різкі і непередбачені зміни в по-
датковій політиці;

— невизначеність у питаннях власності,
особливо на природні ресурси;

— неконвертованість внутрішньої валюти;
— гострий дефіцит комерційної, юридичної

і ринкової інформації і деякі інші проблеми.
Світова практика показує, що процес освоє-

ння фірмою іноземних ринків проходить три
етапи: експорт, загальна підприємницька діяль-
ність (ліцензування, спільне володіння підприє-
мствами і т.д.), пряме інвестування (створення
виняткове власних підприємств). Найбільш пе-
ревірена іноземними фірмами стосовно украї-
нського ринку на сьогоднішній день перша ста-
дія — експорт продукції [5, c. 53].

Залучення іноземних інвестицій, як свідчить
світова практика, є засобом стимулювання кон-
куренції на внутрішньому ринку. Наприклад,
уже на сучасному етапі маються умови для
створення за рахунок іноземних інвестицій
більш конкурентного середовища на спеціалі-
зованому ринку устаткування для хлібопе-
карської промисловості. Тут існує потенційна
можливість залучення в Україну цілого ряду
іноземних фірм. Визначену зацікавленість в
українському ринку виявляють, наприклад,
такі французькі фірми, як"АПВ Павае Эквип-
мент", "К.Ш. И Кросан Шов Интернасиональ",
"Верб Шарпентье Интернасиональ". Можливе
залучення й аналогічних німецький фірм, на-
приклад,"Гюнтер Хейм Геретебау Гмбх" і ін.

ВИСНОВОКИ
Доцільним для економіки України сце-

нарієм залучення іноземних інвестицій в АПК
є поетапний перехід від імпорту невеликих
партій технологічного чи устаткування інших
товарів виробничого призначення з метою ви-
вчення й освоєння ймовірного ринку збуту про-
дукції до створення спільних підприємств із
їхньою наступною експансією на ринки за ме-
жами України. Можливість такого варіанта дій
залежить від послідовності в проведенні ради-
кальних економічних реформ. При цьому необ-
хідно відзначити, що всі рішення щодо виснов-
ку контрактів повинні приймати незалежні від
держави суб'єкти, що хазяюють, підприємці,
що будуть розпоряджатися власними чи по-
зиковими ресурсами і відповідати за результа-
ти прийнятого рішення своїм майном. Державі
повинна приділятися роль регулятора податко-

вої, митної, а опосередковано — і кредитної
політики. Тільки на такій основі залучення іно-
земних інвестицій буде сприяти підйому агро-
промислового комплексу й економіки України
в цілому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аграрна сфера є пріоритетною стратегіч-

ною галуззю економіки країни, розвиток якої
в значній мірі залежить від рівня управління
матеріальними, фінансовими, інформаційними
та сервісними потоками господарюючих су-
б'єктів. Підвищення ефективності такого
управління можливе за рахунок використання
логістичного підходу, зокрема шляхом форму-
вання логістичних центрів, які виконуватимуть
функції щодо сприяння просуванню матеріаль-
них потоків до кінцевих споживачів та надава-
тимуть інші консалтингові послуги. Створення
логістичних центрів дозволить удосконалити
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мування партій товару для їх подальшого продажу замовникам, інформаційно-консультаційне обслуговування
суб'єктів господарювання на селі, виконання функцій з постачання товаровиробників необхідними матеріально-тех-
нічними ресурсами та інші. Сформовано визначення поняття "продукт аграрного логістичного центру" як сукуп-
ності логістичних послуг, які отримуватимуть учасники логістичного процесу. Визначено сукупність об'єктивних та
суб'єктивних факторів, якими викликана необхідність будівництва та розвитку агрологістичних центрів у сільській
місцевості. Визначено основні напрями фінансування будівництва та підходи до управління агрологістичними цент-
рами.

In the article the relevance of the creation of logistics centers in rural areas. A definition of "agricultural logistics
center". The tasks, which will contribute to the solution of agricultural logistics centers. The main functions to be performed
by agricultural logistics centers, including: transportation, training products to its storage, warehousing and storage in
specially designed storage facilities, storage and formation of quantities of goods to be sold to customers , information
and advisory services businesses in rural areas, the functions of the producers supplying the necessary material and
technical resources, and more. Formed in the definition of "agricultural product logistics center" as a set of logistics
services that participants receive the logistic process. Defined set of objective and subjective factors that caused the need
for the construction and development of agricultural logistics centers in rural areas. The main areas of construction
financing and management approaches in agricultural logistics centers.

Ключові слова: агрологістичний центр, сільська місцевість, будівництво, функції, про-
дукт, розвиток, аутсорсинг.

Key words: agricultural logistics center, building, rural area, function, product, development,
outsourcing.

процеси з постачання, збуту, складування,
транспортування, управління запасами під-
приємств аграрної сфери та забезпечить змен-
шення витрат (як грошових коштів, так і часу)
на їх організацію та проведення. За рахунок
передачі частини допоміжних функцій (з мате-
ріально-технічного забезпечення, транспорту-
вання, складування і інших), товаровиробника-
ми приділятиметься більше уваги виконанню
виробничих процесів з вирощування сільсько-
господарських культур та розведення тварин.
Тому в сучасних умовах для забезпечення роз-
витку аграрної галузі актуальним є питання
формування логістичних центрів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретичні аспекти формування логістич-

них центрів на основі провідного світового дос-
віду отримали відображення в роботах багать-
ох науковців, серед яких слід виділити Мороза
О.Д., Полякову О.М., Соломнікова І.В., Ширяє-
ву Л.В. та інших [1—3]. Проблема розвитку ло-
гістики в аграрній сфері розглядалася такими
вченими, як Гуторов О.І., Прозорова Н.В., Ко-
сарева Т.В., Сумець О.М [4—6]. Проте поза ува-
гою науковців залишилися питання створення
агрологістичних центрів, які сприятимуть руху
матеріальних потоків до кінцевого споживача
та забезпечать підвищення ефективності аграр-
ного сектору економіки.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є визначення особливостей

формування та розвитку аграрних логістичних
центрів, їх основних функцій і завдань, реалі-
зація яких сприятиме підвищенню ефектив-
ності діяльності господарюючих суб'єктів аг-
рарної галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аграрним логістичним центром (агрологі-

стичним центром) нами визначається спеціалі-
зоване підприємство, розміщене в сільській
місцевості на певній території, призначене для
обслуговування сільськогосподарських това-
ровиробників з метою надання їм комплексу
логістичних послуг, що сприятиме зниженню
витрат коштів та часу на виробництво і збут
агропродукції, а також підвищенню її якості та
конкурентоспроможності на внутрішньому і
зовнішньому ринках. З технічної сторони агро-
логістичний центр (АЛЦ) представлятиме со-
бою сукупність будівель та споруд, які за фун-
кціональним призначення поділяються на
об'єкти складського, транспортного господар-
ства, а також офісні приміщення, інженерно-
технічні комунікації та інше. Розміщувати такі
АЛЦ доцільно в місцях, наближених до авто-,
залізничних, водних та інших шляхів, термі-
налів тощо. Особливістю АЛЦ має бути його
відкритість для нових сільських господарюю-
чих суб'єктів, які бажатимуть вести свою діяль-
ністю за участю центру, доступність його ви-
робничих потужностей для всіх клієнтів (неза-
лежно від розміру останніх).

АЛЦ будуть спрямовані на обслуговування
не лише крупних сільськогосподарських
підприємств, а й підприємств малого та серед-
нього бізнесу, а також господарств населення
— домогосподарств, що здійснюють сільсько-
господарську діяльність як з метою самозабез-
печення продуктами харчування, так і вироб-

ництва товарної сільськогосподарської про-
дукції.

Проведені нами дослідження показали, що
в сучасних умовах 43% продукції рослинницт-
ва та 59% продукції тваринництва виробляють
господарства населення. Вони виробляють 97%
картоплі, 84% овочів, плодів та ягід, 76% м'яса
яловичини та телятини, 57% свинини, 80% мо-
лока та 83% вовни [7]. Тобто господарства на-
селення забезпечують надходження переваж-
ної частини овочів, м'яса свиней та великої ро-
гатої худоби, молока, вовни. Проте така про-
дукція географічно є доступною переважно для
населення, що мешкає на території розташо-
ваній поблизу місця її вирощування. Вона зде-
більшого не піддається контролю якості, відпо-
відності стандартам щодо процесів виробниц-
тва і зберігання, вирощується з застосуванням
традиційних технологій. Також існує пробле-
ма щодо накопичення даної продукції з метою
подальшої її реалізації переробним підприєм-
ствам та здійснення експортних операцій. Все
це визначає вагомість аграрних логістичних
центрів для господарств населення.

Аграрні логістичні центри виконуватимуть
наступні функції:

— транспортування продукції від сільсько-
господарських товаровиробників до місця її
зберігання та / або до споживача;

— оформлення товарно-транспортних на-
кладних та інших видів документарного забез-
печення операцій купівлі-продажу;

— передскладувальна підготовка продукції
— сушіння з метою доведення до кондиційної
вологості (для зернових, технічних культур),
пакування та інше;

— складування та зберігання продукції в
спеціально обладнаних складських спорудах,
проведення операцій для забезпечення якості
агропродукції;

— накопичення та формування партій то-
вару для їх подальшого продажу замовникам
(в тому числі за ф'ючерсними та форвардними
контрактами);

— інформаційно-консультаційне обслуго-
вування сільськогосподарських товаровироб-
ників;

— виконання функцій з постачання товаро-
виробників необхідними матеріально-технічни-
ми ресурсами за системою "точно в строк" та
за цінами, що є нижчими, ніж в роздрібній ме-
режі (ціни виробника, оптові ціни — при орга-
нізації замовлення крупними партіями);

— пошук, залучення та формування довго-
строкових контактів з покупцями агропро-
дукції, в тому числі і з іноземними.
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Указані функції передбачають розширен-
ня переліку логістичних послуг, які будуть на-
даватися товаровиробникам з розвитком АЛЦ
та формуванням попиту на них.

Розширення рівня обслуговування това-
ровиробників АЛЦ пропонується проводити
відповідно до загальноприйнятої схеми гли-
бини обслуговування логістичними центрами.
Тобто, першим кроком в розвитку АЛЦ є за-
безпечення їх роботи на базі 2- частково 3-го
рівнів — надання традиційних логістичних по-
слуг, а також інформаційно-консультаційне
обслуговування, юридична підтримка, доку-
ментарне обслуговування, а в подальшому —
сприяння у залученні фінансових інвестицій
тощо. Створення таких АЛЦ забезпечить
можливість отримання сільськогосподарсь-
кими товаровиробниками логістичних послуг
від висококваліфікованих спеціалістів (табл.
1).

Сьогодні в агропідприємствах логістичні
функції виконуються лише частково — не кож-
не з них має в своїй організаційній структурі
управління логіста, а тим паче логістичний
відділ, який би виконував весь комплекс логі-
стичних функцій. Щодо господарств населен-
ня — то їх робота здебільшого організується
"навмання", баз використання логістичного
підходу, що знижує їх ефективність. Також
проблемою господарств населення є масштаби
виробництва, які не дозволяють в повному об-
сязі використовувати сучасні арготехнології,
техніку та обладнання.

Створення агрологістичних центрів сприя-
тиме укрупненню виробництва (через встанов-
лення мінімальних обсягів приймання агропро-
дукції), виконуватиме контролюючу функцію
— приймаючи лише продукцію, що відповідає
завчасно визначеним якісним параметрам,
стандартам. Агрологістичні центри дозволять
зменшити ризики сільськогосподарських това-
ровиробників, пов'язані з закупівлею неякісних
матеріально-технічних ресурсів, порушення
строків поставок тощо.

Отже агрологістичні центри звільнять сіль-
ськогосподарські підприємства від виконання
непрофільних операцій; підвищать рівень їх
забезпечення якісними матеріально-технічни-
ми ресурсами на момент потреби в них; приско-
рять рух матеріальних потоків, зокрема достав-
ку готової продукції до споживача; зменшать
транспортно-складські витрати, а також втра-
ти від псування продукції, зниження її якості;
сприятимуть виконанню договірних зобов'я-
зань тощо. Ефективна робота логістичного
центру є кроком до підвищення ефективності

виробничо-комерційної діяльності підприємств
аграрного сектору економіки.

Організацію взаємовідносин сільськогоспо-
дарських товаровиробників і АЛЦ пропонуєть-
ся проводити на основі використання аутсор-
сингу, який передбачає передачу в управління
спеціалізованим фірмам всього процесу бізне-
су або його окремих функцій. Аутсорсинг є
методом раціоналізації діяльності підприєм-
ства, так як він сприяє зосередженню ресурсів
на виконанні основних операцій і передачі не-
профільних спеціалізованим компаніям. Пе-
релік таких "непрофільних" — логістичних
функцій, що найчастіше передаються у вико-
нання іншим підприємствам наступний: складу-
вання — 73,7%; зовнішнє транспортування —
68,4%; оформлення вантажів та платіжних до-
кументів — 61,4%; внутрішнє транспортування
— 56,1%; підготовка вантажів — 40,4% [8].

Аутсорсинг передбачає формування зав-
дання перед логістичними центрами без конк-
ретизації способу їх досягнення і, тим самим, з
одного боку підвищує потенційну їх ефек-
тивність (за рахунок високого професіоналіз-
му виконавців), а з іншого — вивільнює час на
прийняття управлінських рішень в основній
сфері діяльності сільськогосподарського під-
приємства.

Тобто на агрологістичний центр пропону-
ється покласти виконання комплексу логістич-
них операцій — з постачання матеріальних ре-
сурсів, складування, транспортування про-
дукції, інформаційно-консультаційного обслу-
говування та інше. Така передача позитивно
вплине на ріст конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств на внутрі-
шньому та зовнішньому ринках, завдяки:

Рівень 
логістичного 
обслуговування 

Функції 

1PL (First Party 
Logistics) 

Всі логістичні операції виконує 
товаровиробник. 

2PL (Second Party 

Logistics) 

Логістичні центри надаватимуть сільським 
господарюючим суб’єктам послуги з 
транспортування, складування та оброблення 
вантажів (в т.ч. документарне забезпечення) 

3PL (Third Party 

Logistics) 

Розширення переліку послуг логістичних 

центрів – крім послуг з транспортування та 
складування надаватимуть додаткові послуги зі 
значною доданою вартістю; можливе 
використання субпідрядників 

4PL (Fourth Party 

Logistics) 

Інтеграція всіх суб’єктів господарювання, 
залучених у ланцюг поставок, для вирішення 
задач пов’язаних з системним управлінням 

комплексом логістичних процесів для суб’єктів 
господарювання в сільській місцевості 

5PL (Fifth Party 

Logistics) 

Системне управління складовими єдиного 
ланцюга постачання вантажів за допомогою 

електронних засобів інформації. 

Таблиця 1. Рівні логістичного обслуговування

Джерело: дослідження автора з використанням [3].
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— скороченню витрат на: виробництво та
збут продукції, утримання складського гос-
подарства (через зменшення потреб в скла-
дах), формування та утримання вантажного
автопарку, зменшення втрат при транспорту-
ванні;

— підвищення кваліфікації виконавців ло-
гістичних операцій і, відповідно, рівня логі-
стичних послуг (вплине на скорочення часу та
підвищення якості виконання договірних зо-
бов'язань, управлінських рішень в сфері логі-
стики).

Продукт АЛЦ — сукупність логістичних
послуг, які отримуватимуть сільськогоспо-
дарські підприємства та інші учасники логістич-
ного процесу в певний момент часу та в певно-
му місці. Такі логістичні послуги характеризу-
ються наступними особливостями:

— нематеріальність, що визначає немож-
ливість їх накопичення та складування;

— залежність якості виконання від квалі-
фікації та досвіду роботи спеціалістів, які їх на-
дають;

— суб'єктивність в оцінці рівня якості по-
слуг (не підлягають стандартизації, сертифі-
кації);

— висока ступінь індивідуальності продук-
ту, що враховуватиме потреби конкретного
споживача;

— залежність результату від відповідаль-
ності, професіоналізму та ділових якостей
інших учасників логістичної інфраструктури
(постачальників, фінансових установ, стабіль-
ності зовнішнього середовища загалом).

Необхідність формування АЛЦ у сучасних
умовах викликана сукупністю об'єктивних та
суб'єктивних факторів, основними серед яких
є:

— ріст ринкової конкуренції на ринку
сільськогосподарської продукції обумовлює
необхідність пошуку шляхів зниження собівар-
тості продукції, підвищення її якості;

— підвищенню ефективності виробничо-
збутової діяльності сприятиме зосередження
уваги товаровиробників аграрної сфери на ви-
конанні специфічних функцій з реалізації аг-
ротехнічних прийомів вирощування сільсько-
господарських культур, розведення тварин та
передача логістичних функцій до виконання
спеціалізованим структурам, спеціалісти яких
мають відповідну кваліфікацію та рівень підго-
товки;

— відсутність спеціалістів та логістичних
підрозділів в сільськогосподарських підприєм-
ствах формує необхідність створення спеціа-
лізованих підприємств та організацій, які задо-

вольнятимуть потребу в широкій мережі логі-
стичних, інформаційно-консультаційних по-
слуг;

— в аграрному секторі економіки попит на
логістичні послуги є незадоволеним — відсутні
спеціалізовані підприємства, що надаватимуть
комплекс логістичних послуг товаровиробни-
кам; одночасно потребують налагодження
зв'язків щодо постачання та збуту агропро-
дукції — все це вимагає упорядкування логі-
стичної діяльності;

— у формуванні АЛЦ зацікавлені сільсько-
господарські підприємства, інші учасники ло-
гістичної інфраструктури, зокрема переробні
підприємства, які отримують доступ до висо-
коякісної сировини. Позитивні наслідки їх
створення матиме також і держава — за раху-
нок зростання потенційної привабливості
вітчизняної продукції галузі сільського госпо-
дарства на зовнішньому ринку, а отже у рості
обсягів її експорту;

— визнання пріоритетності розвитку
сільського господарства України генерує ріст
попиту на логістичні послуги сільськогоспо-
дарських товаровиробників, постачальників
сировини, матеріалів, технічних пристроїв, ус-
таткування та інших ресурсів та формування
структур, які допоможуть налагодити тісні
інтеграційні зв'язки між ними на вигідних для
всіх сторін умовах.

Одним з найбільш суттєвих питань щодо
формування АЛЦ є визначення типу підприє-
мства та умов інвестування будівельно-мон-
тажних робіт, техніко-технологічного його
оснащення. Щодо типу підприємства, то для
цього за основу створення АЛЦ пропонуєть-
ся взяти європейську, а саме — німецьку мо-
дель логістичного центру. Хоча дана модель і
не описує створення логістичного центру в
аграрній галузі, проте її вибір пояснюється
доцільністю та необхідністю державної
підтримки, яка позитивно впливатиме на ефек-
тивний розвиток агропромислового комплек-
су України.

Так, німецька модель створення логістич-
них центрів характеризується вагомою держав-
ною підтримкою на всіх рівнях, в тому числі:
через мережу федеральних законів і законів
федеральних земель; інвестування з коштів
федерального бюджету, бюджетів федераль-
них земель і з місцевих бюджетів, дотацій бюд-
жетам федеральних земель, цільових дотацій та
кредитування по конкретним інвестиційним
проектам. Інвесторами будівництва логістич-
них центрів виступає широке коло учасників,
зокрема зацікавлені в логістичних послугах;
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транспортні компанії; суб'єкти, що утворюють
об'єднання з приватним капіталом; бюджетні
кошти і цільові фонди федеральних земель;
програми і федеральні фонди, спрямовані на
розвиток інфраструктури; дотації міст та ре-
гіонів; дотації та програми ЄС. Також можли-
вим є залучення кредитів банків [1].

Згідно зі світовим досвідом такі логістичні
центри управляються через наглядові органи,
які створюються різними компаніями — учас-
никами проекту: інвесторами та інвестиційни-
ми консорціумами; компаніями з розвитку; асо-
ціаціями та спілками. При чому державний сек-
тор бере участь як у фазі планування, так і у
фазі реалізації інвестицій у розвиток логістич-
них центрів

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Проведені дослідження обгрунтовують
необхідність формування та розвитку агро-
логістичних центрів для розвитку аграрної га-
лузі та сільської місцевості. Реалізація функ-
цій агрологістичними центрами — транспор-
тування, документарне забезпечення руху
матеріальних потоків, підготовка до складу-
вання, складування і зберігання продукції,
інформаційно-консультаційне обслуговуван-
ня, виконання функцій з постачання товаро-
виробників та інші сприятиме підвищенню
ефективності діяльності сільських господа-
рюючих суб'єктів та добробуту сільських
мешканців.
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ВСТУП
Сучасний розвиток інституту агроінновацій

реалізується в складних умовах технологічної
відсталості, скорочення наукового, інновацій-
ного потенціалу агропромислового виробниц-
тва та економіки в цілому.

З огляду на сучасні реалії та світові тен-
денції інноваційного розвитку, необхідно ви-
знати, що поступальність змін в інноваційній
сфері буде формуватися під впливом глобалі-
зації, глобальної конкуренції, активізації
міжнародного обміну технологіями, діяльності
транснаціональних корпорацій, що буде опти-
мізувати вітчизняних агровиробників. Харак-
тер інноваційного розвитку в провідних краї-
нах підтверджує також обов'язкову наявність
ефективної науково-технологічної й промис-
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лової бази, що здатна стабільно генерувати
інновації й трансформувати їх у продукти, які
користуються попитом.

Крім того, ускладнення інновацій, набуття
ними міжгалузевого, міждисциплінарного ха-
рактеру, що відповідно робить інвестиції в них
більш дорогими і ризикованими, — змінює
організаційний механізм реалізації інновацій,
інфраструктурне забезпечення інноваційного
процесу та потребує зміни підходів до системи
трансферу інновацій [9, с. 35—36]. З одного
боку, такий стан речей закріплює тенденцію до
концентрації інновацій серед крупних агрови-
робників, а з іншого, може поглибити спеціа-
лізацію та збільшить кількість структур, що
займаються тільки певною стадією інновацій-
ного процесу.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Методологію інституціоналізму в дослі-
дженні економічних явищ і процесів викорис-
товували: Т. Веблен, В.Дементьєв [1], В. Маєв-
ський [4], В. Макаров [5], Г. Менш [11], Р. Не-
льсон [12], С. Уінтер [7], Й. Шумпетер [10]. В
аграрній сфері інституціональний підхід пошире-
но в працях І. Костирка [3], П. Саблука, М. Ма-
ліка, С. Тивончука, О. Шпикуляка [2; 6].

Віддаючи належне результатам досліджень
вказаних авторів щодо визначення і характери-
стики етапів інноваційного процесу, пріори-
тетів інноваційного розвитку, виділення інсти-
туціональних проблем інноваційного розвитку
агропромислового виробництва та формуван-
ня інституційної інфраструктури необхідно
зазначити, що низка теоретичних, методологі-
чних, методичних і практичних питань, пов'я-
заних з визначенням умов ефективного функ-
ціонування еволюційних механізмів, які обу-
мовлюють розвиток інституту агроінновацій та
забезпечують активізацію інноваційного про-
цесу в агропромисловому виробництві все ще
потребує розв'язання і обгрунтування.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної статті є аналіз еволюційних

обмежень розвитку інституту агроінновацій,
виявлення чинників, які перешкоджають ефек-
тивній дії еволюційних механізмів інституту,
обгрунтування динамічних елементів еволю-
ційного механізму добору, що пов'язані з дер-
жавним впливом на функціонування інституту.

РЕЗУЛЬТАТИ
Стратегічним еволюційним обмеженням

інституціонального світового розвитку є фор-
мування сьомого технологічного укладу, де
мають домінувати когнітивні технології, а го-
ловним виробничим фактором має виступити
креативний інтелект, який змінює виробничу
функцію, а, у складі й структурі виробничих
фондів і факторів виробництва продукції на
перше місце вийде людський капітал і нау-
комісткість продукції замість матеріаломіст-
кості й фондомісткості [9, с. 40].

У сучасному глобальному суспільстві об'єк-
тивні економічні тенденції відбивають іннова-
ційно-орієнтовану трансформацію як макро-
економічних, так і регіональних соціально-еко-
номічних систем, що знаходить своє відобра-
ження у наступних проявах:

— зростаюча інтеграція науки, освіти, ви-
робництва і ринку. В умовах ринкових сто-
сунків вона періодично порушується, але пост-
ійно прагне до кількісної, і особливо якісної,

узгодженості цих сфер, що веде до зростання
комплексності господарських організмів,
збільшення обсягів і інтенсивності внутрішніх
взаємозв'язків і взаємодії між підсистемами і
елементами. Ця тенденція проявляється у фор-
муванні корпоративного каркасу економіки і
утворенні інноваційних корпорацій, в розвит-
ку макротехнологічних систем, інноваційно-
орієнтованих кластерів, різних міжгалузевих і
міжрегіональних науково-виробничих-фінан-
сових структур, інноваційних і венчурних сис-
тем і т. і.;

— посилення інноваційної орієнтованості
інвестиційних потоків. Під впливом закону цик-
лічності розвитку вказана інноваційна орієнто-
ваність має періодичні спади, але в тривалій
перспективі простежується в практиці транс-
національних корпорацій, економіці більшості
країн, що розвиваються. Вона виявляється в
зростанні коштів, що інвестуються в техніко-
технологічний і інноваційний розвиток;

— зростання погодженої інтелектуалізації
усіх видів праці: фізичного, науково-дослідно-
го, управлінського, підприємницького, посе-
редницького, що виходить з особливості про-
гресу сучасних продуктивних сил, ускладнен-
ня техніко-технологічної озброєності праці.

На відміну, від еволюційних обмежень роз-
витку агропромислового виробництва в світі, в
Україні, такими обмеженнями є: формування
не сьомого, а перспективи переходу з п'ятого
на шостий технологічний уклад; глобалізація та
інтеграція світової економіки; значний вплив
інформатизації всіх сфер економічного буття;
світові тенденції обмеження ролі та впливу си-
ровинного та енергетичного секторів; закріп-
лення в національній економіці ресурсо- та
імпортомісткої моделі відтворення шляхом ви-
користання природних ресурсів і зовнішніх за-
позичень; зруйновані або ослаблені економічні,
наукові й освітні зв'язки між регіонами країни;
наявність адміністративних і фінансових обме-
жень для інноваційного розвитку.

Серед головних еволюційних обмежень, що
в певній мірі спрямовують розвиток економіч-
ного інституту, слід визнати ресурсні і власне
інституційні. До останніх відносяться ті умови,
що пов'язані з належністю до певного цивілі-
зованого устрою, що включає тип культури,
систему цінностей, механізм її передачі через
історичну пам'ять. Разом з тим, слід врахову-
вати, що природність процесу розвитку реалі-
зується не автоматично, а завжди через діяль-
ність людини, її інтереси, регулюючі заходи
держави. У цьому зв'язку вирішального значен-
ня набуває динамічний фактор еволюційного
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відбору — свідома діяльність. Це обгрунто-
вується принципом неоднорідності, що пов'я-
зує життєздатність системи з наявністю в ній
елементів різної природи.

Свідома діяльність в межах еволюційного
процесу може здійснюватись через формальне
встановлення певних обмежень або стимулів,
які є ефективними тільки в тому випадку, коли
вони будуть спиратись на неформальні норми.

Аналіз сучасних загальносвітових тенден-
цій та формальних норм дії інституту агроінно-
вацій вказує на те, що обмеження інноваційно-
го розвитку агропромислового виробництва
України визначаються дією таких факторів, як
недостатньо ефективне використання існуючих
конкурентних переваг і наявного потенціалу,
низька продуктивність праці, значне зношуван-
ня техніки і устаткування, низька ефективність
державного фінансування, зниження стимулю-
вання наукової праці й падіння престижу нау-
кової діяльності, недосконалість законодавчої
й нормативно-правової бази (стосовно ліцен-
зування, сертифікації, оформлення патентів),
фактична відсутність професійних менеджерів
інноваційних процесів, висока вартість упро-
вадження й комерційного освоєння нововве-
день, а також вплив низки неекономічних фак-
торів, зокрема інституціонально-політичного
характеру: низька якість суспільних і приват-
них інститутів, організована злочинність, ко-
рупція тощо.

Особливості інноваційного процесу в еко-
номіці країни проявляються зараз не лише в
переважанні державних джерел фінансування
НДДКР, але також в: наявності різкого контра-
сту між передовими високотехнологічними
підприємствами і підприємствами з дуже низь-
кою продуктивністю праці і слабким прагнен-
ням до інновацій; спрямованості інноваційної
політики "згори-вниз" і з одночасною роздріб-
неністю інноваційної структури. Усі елементи
інноваційної системи, необхідні для її функ-
ціонування, слабо пов'язані між собою, або вза-
галі не пов'язані. Не побудована "потрійна спі-
раль" — ефективна взаємодія держави, науки і
бізнесу по горизонталі і обміну функціями.

Історична спадщина і неформальні умови
розвитку, разом з об'єктивними економічними
чинниками, диктують необхідність збільшення
державного сектора і ролі держави, яка візьме
"кермо влади" інноваційним процесом у свої
руки. Разом з тим, апелювання до досвіду інших
країн має враховувати, що держава в країнах з
розвиненою ринковою системою є активнішим,
а головне результативнішим суб'єктом розвит-
ку інноваційної економіки в порівнянні з пост-

радянськими країнами, що також може слугу-
вати додатковим вагомим аргументом на ко-
ристь активізації його участі в інноваційному
розвитку економіки. Проте нарощування дер-
жавного сектора в економіці необхідно прово-
дити поетапно і за допомогою економічних ва-
желів. Тут на перший план повинна виходити
проблема підвищення ефективності державно-
го сектора в цілому, а також ефективності кож-
ного проекту з державною участю в масштабах
усього суспільства. Однією з форм, так званої
непрямої приватизації, у великому бізнесі ста-
ло створення державно-приватних партнерств.

Неформальним фоном що утрудняє функ-
ціонування інституту агроінновацій можна виз-
нати наступне.

По-перше, в результаті реформ, спрямова-
них на формування ринкових механізмів, поси-
лилися позиції і ще більше збільшилася доля
сировинних, видобувних секторів економіки та
технологічно-відсталих виробництв промисло-
вості, куди під впливом законів ринку, стався
відплив капіталу з науки, дослідницького сек-
тора, сектора переробки. Галузевий дисбаланс
на користь підприємств, які належать до низь-
ких технологічних укладів, вплинув також на
непрямі чинники, які діють не на користь сек-
тора інновацій і науки, оскільки такі підприєм-
ства слабо пред'являють попит на інновації в
силу монополізації галузі. Очевидно, що за
відсутності шансів значно збільшити долю на
ринку і загроз витіснення з ринку, стимули до
інвестицій в інновації знижуються. При цьому
в ході економічного підйому початку XXI сто-
ліття спостерігалося переміщення ресурсів на
користь енергетичного і фінансового секторів.
Інституціональне поле, на якому росте іннова-
ційна діяльність в національній економіці на
сьогодні украй обмежено.

По-друге, технологічно відстале виробниц-
тво не висуває попит на високотехнологічні
інновації, діють "механізми замикання" або "па-
стка технологічної відсталості", що описують-
ся в роботах Полтеровича В., Розанової Н., Ле-
віна Р., Нельсона Р. [7; 12; 8] та ін. Вказана при-
чина може виражатися в тому, що імітатори
відтворюють конкурентний товар за 2/3 часу
його розробки і за 2/3 витрат, пов'язаних з його
розробкою. Оскільки імітація нового продук-
ту обходиться, як правило, дешевше за його
винахід, багато фірм не готові вкладати в інно-
вації на первинних стадіях розробок. Тому
інвестиції в інновації здійснюються в'яло,
підприємства чекають, винаходу нової техно-
логії або товару для подальшого його копію-
вання. Окрім цього механізмом гальмування
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може слугувати взаємозв'язок технологій,
коли інновації в одній з них примушують здійс-
нювати дорогі удосконалення суміжних техно-
логій і методик.

По-третє, існуюча структура органів управл-
іння наукою і інноваціями не забезпечує ефектив-
ного використання наукового і інноваційного
потенціалу, будучи не в змозі навіть його затре-
бувати. У самій структурі державного управлін-
ня зникли інстанції, що забезпечують соціальне
замовлення науці, а сфера виробництва, яка ско-
ротилася в результаті реформ, приватизації і по-
дальших економічних криз, таке замовлення
здійснити, як виявилось не здатна. У країні не
стало стратегічного суб'єкта, який міг би сфор-
мувати попит на інновації і науку. Останніми ро-
ками спостерігається несистемне створення
інститутів інноваційного розвитку — техно-
парків, венчурних фондів, інвестиційних фондів,
венчурних компаній. Деякі з них не мають чіткості
у визначенні цілей і завдань, не сформульовані
основні напрями діяльності, не відпрацьовані
інструменти, критерії оцінки ефективності, про-
цедури відбору проектів для інвестування.

По-четверте, процеси формування інститу-
ціональної сфери інновацій перебувають під
відчутним впливом умов зовнішньоекономічно-
го і політичного середовища.

Таким чином, проблеми забезпечення інно-
ваційного розвитку носять переважно інститу-
ціональний характер. Очевидно, що вирішення
вказаних проблем зажадає не лише маси за-
собів і зусиль, але і займе визначений, вірогід-
ніше, досить довгий період часу. Досвід усіх без
виключення держав, що здолали економічну і
технологічну відсталість, свідчить про неми-
нучість проходження багаторічного початко-
вого етапу перерозподілу засобів в сферу ви-
робничого накопичення.

Існуючі протиріччя в розвитку інноваційної
діяльності проявляються між існуючою об-
'єктивною необхідністю побудови інноваційно-
орієнтованої економіки під впливом загальнос-
вітових тенденцій (посилення взаємної інтег-
рації науки, виробництва на основі ринкових
стосунків; інноваційна орієнтованість інвести-
ційних потоків; інтелектуалізація усіх видів
праці) і значним відставанням агросфери по
рівню розвитку і якості інноваційних процесів
при збереженні супутньої діяльності з боку
держави (слабка інноваційна і інвестиційна ак-
тивність підприємств; скорочення долі іннова-
ційних товарів в загальному обсязі виробленої
продукції при загальному збільшенні обсягів
інвестицій в їх виробництво; низький рівень
інтеграції в міжнародні інноваційні проекти).

Існування цих протиріч обумовлює необ-
хідність вдосконалення системи управління
інноваційними процесами в частині забезпечен-
ня її випереджаючої дії.

Таким чином, наші реалії вступають в певні
протиріччя із загальносвітовими тенденціями в
силу значного відставання від розвинених
країн, що зберігає свої високі значення, незва-
жаючи на задекларовану активну державну
підтримку інноваційної діяльності: слабка інно-
ваційна і інвестиційна активність підприємств;
скорочення долі інноваційних товарів в загаль-
ному обсязі виробленої продукції при загаль-
ному збільшенні обсягів інвестицій в їх вироб-
ництво; низький рівень інтеграції в міжнародні
інноваційні проекти.

Причому існуючі темпи наздоганяючого
розвитку не здатні забезпечити скорочення
відставання від розвинених країн, а за окреми-
ми показниками посилюють це відставання, що
обумовлює необхідність пошуку шляхів підви-
щення результативності, як в діяльності держа-
ви, так і самих підприємств.

Це визначає коректування державної еко-
номічної політики, що забезпечує режим роз-
ширеного відтворення, створення стимулів
кількісних і якісних інноваційних змін у про-
дуктивних силах, а також у формуванні умов
підвищення рівня життя населення [9, с. 43].

ВИСНОВКИ
Основним фактором, що детермінує еволю-

ційний шлях економічного інституту, є ме-
ханізм добору, який має динамічну і поступаль-
ну складову. Поступальність добору формує
стрижневу основу інституту, що еволюційно
розвивається. В умовах, коли інститут агро-
інновацій продукує нові інновації і забезпечує
розвиток агропромислового виробництва на
інноваційній основі, про що може свідчити зро-
стання обсягів інноваційної продукції та част-
ки підприємств, які займаються інноваційною
діяльністю і впроваджують інновації, досягнен-
ня комерційної вигоди від запровадження аг-
роновацій можна стверджувати про опти-
мальність економічного інституту. Якщо ж
оцінка результатів функціонування механізму
мінливості вказує на не ефективність існуючо-
го інноваційного механізму, то у дію вступає
динамічний фактор добору — державне регу-
лювання. В разі його адекватності інститут по-
вертається до оптимального стану, де діють всі
еволюційні механізми і реалізується головна
мета його створення — інноваційний розвиток
агропромислового виробництва. Визначальною
складовою еволюційного розвитку інституту
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агроінновацій є поступальна основа добору.
Разом з тим, його друга складова через реалі-
зацію інструментів державного регулювання
здатна підсилювати чи послаблювати інновац-
ійну активність. Тільки залучення динамічної
складової добору з ефективними інструмента-
ми регулювання здатне мотивувати агровироб-
ників до інноваційної діяльності.
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ВСТУП
Переведення сільського господарства Ук-

раїни на інноваційний шлях розвитку задек-
ларовано в численних нормативно-правових
документах: стратегія економічного і соціаль-
ного розвитку України на 2004—2015 рр.
"Шляхом європейської інтеграції", Закони
України "Про пріоритетні напрями інновацій-
ної діяльності в Україні", "Про основні заса-
ди державної аграрної політики до 2015 р." та
Державна цільова програма розвитку украї-
нського села на період до 2015 р. Основна ува-
га Державної програми приділяється підви-
щенню конкурентоспроможності аграрного
сектору, а також збільшенню обсягів вироб-
ництва валової продукції сільського господар-
ства. Вступ до СОТ передбачає забезпечення
належної конкурентоспроможності продукції
на рівні світових показників як на вітчизняно-
му, так і на європейському ринках. Саме тому
одним із основних підходів для повної реалі-
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зації потенціалу підвищення конкурентоспро-
можності аграрного сектору є створення кла-
стерів, у межах яких відбувається поєднання
виробничих процесів з науково-інноваційною
діяльністю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні основи формування кластерів
заклали у своїх працях М. Портер, Е. Лимер,
В. Фельдман, М. Енрайт та ін. Аналіз вітчизня-
ної і зарубіжної практики формування клас-
терів здійснено у працях таких учених: Ю. Ба-
жала, О. Крайника, Д. Крисанова, С. Соколен-
ка, О. Тищенка, Л. Федулової. Аспекти форму-
вання інноваційних кластерів досліджують А. Бу-
тенко, В. Дубовик, О. Кузьмін, Є. Лазарєва,
Н. Мікула та ін. Водночас зазначимо, що про-
блеми формування кластерних структур в га-
лузі хмелярства залишаються, поки що, поза
увагою та потребують подальшого вивчення.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження сутності клас-

терного підходу та обгрунтування його засто-
сування в управлінні підприємствами галузі
хмелярства. Об'єктом дослідження є процес
управління підприємствами галузі хмелярства.
Предметом дослідження є сукупність теорети-
ко-методологічних та практичних аспектів
формування моделі управління підприємства-
ми галузі хмелярства на кластерній основі.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Аграрний сектор України характеризуєть-

ся, з одного боку — потужним ресурсним по-
тенціалом, а з другого — низькою ефективні-
стю його використання. Порівняно з іншими
галузями він перебуває на державних дотаці-
ях. Як показує світовий досвід функціонуван-
ня аграрного сектору, виробники сільськогос-
подарської продукції можуть нормально існу-
вати лише за наявності зовнішньої підтримки.
В умовах жорсткого диспаритету цін на про-
дукцію сільського господарства, на засоби ви-
робництва, таку підтримку можуть надавати
збутові, переробні підприємства та державний
бюджет. Тому державна політика має бути
спрямована на підтримку й сприяння розвитку
процесів концентрації, інтеграції, кластери-
зації в агропромисловому виробництві [8].

З англійської мови слово "claster" перево-
диться як гроно, букет, щітка, або як група, зо-
середження (наприклад, людей, предметів), або
як бджолиний рій. Тобто слово "кластер" має
багато тлумачень в українській і російській мо-
вах, але характерною ознакою його суті є об'єд-
нання окремих елементів (складених часток) в
єдине ціле для виконання певної функції або
реалізації певної мети [1].

Подібне значення вкладається і в економі-
чний зміст цього слова. Так, американський
вчений М. Портер, фахівець в області кластерів,
дає наступне визначення: "Кластери — це зо-
середження в географічному регіоні взаємо-
зв'язаних підприємств і установ у межах окре-
мої області". Далі він доповнює визначення тим,
що кластери охоплюють значну кількість різно-
го роду підприємницьких структур, важливих
для конкурентної боротьби, а саме: постачаль-
ників спеціального оснащення, нових техно-
логій, послуг, інфраструктури, сировини, до-
даткових продуктів тощо. Крім того "...багато
кластерів включають органи влади та інші
заклади — такі, як університети, центри стан-
дартизації, торгові асоціації, які забезпечують
освіту, спеціалізоване перенавчання, інформа-
цію, дослідження й технічну підтримку" [4].

Подібне визначення кластерів, дає Лоурен
Е. Янг, який пише: "Кластери фірм — це групи
компаній, розміщених поруч. В окремих ви-
падках такі зосередження утворюють групи
компаній, які належать до однієї і тієї ж га-
лузі" [4]. До загальних характерних ознак кла-
стерів, окрім тих, що названі у визначенні,
Лоурен Янг відносить також розміщення по-
близу великих дослідницьких університетів;
утворення переважно з невеликих приватних
компаній; наявність досвіду роботи їх праців-
ників у багатьох різних фірмах відповідної
галузі.

Ще один американець, представник Корпу-
су миру США в Україні, В. Прайс пише: "Ство-
рення кластерів і впровадження кластерної
моделі поведінки підприємств є спосіб віднов-
лення довіри між урядом і бізнесом і трансфор-
мації ізольованих фірм в підприємницьке спів-
товариство" [4].

Отже, узагальнюючи світовий досвід і тлу-
мачення суті концепції кластерів згаданими, а
також іншими авторами, можна сформулюва-
ти в загальному вигляді наступне визначення:
кластер — це територіально-галузеве добро-
вільне об'єднання підприємств, які тісно
співпрацюють з науковими установами і орга-
нами місцевої влади з метою підвищення кон-
курентоспроможності власної продукції і еко-
номічного розвитку регіону.

Розвиненість економічної системи пов'яза-
на з конкурентоспроможністю, яка "багато в
чому, — як пише один з найбільш авторитет-
них фахівців міжнародного рівня М. Портер —
залежить від рівня розвитку кластерів окремих
галузей" [5]. Наявність кластерів дозволяє
дуже швидко рухати і довго зберігати високий
рівень конкурентоспроможності в силу того,
що "сприяє збільшенню обміну інформацією та
ймовірності появи нових підходів, а також ви-
никнення нових виробників, які з'являються з
галузей — споживачів, із суміжних галузей або
ж шляхом відділення".

Український економіст С. Соколенко в мо-
нографії "Производственные системы глобали-
зации" розвиває тезу про те, що кластерна мо-
дель розвитку — це шлях до інтеграції економ-
ічної та соціальної політики розвитку регіонів
[7].

Підтвердженням цьому є практичне розгор-
тання перебудови організації виробництв і те-
риторій на кластерних засадах у більшості як
розвинутих, так і країн, що розвиваються. В
Україні також є позитивний досвід формуван-
ня кластерів: за програмою "Поділля перший"
створені харчовий та історико-туристичний
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кластери у Кам'янець -Подільському, швейний,
будівельний — у Хмельницькій області, у При-
карпатті — кластер гірського туризму.

У зв'язку з цим безумовно цікавим є розг-
ляд механізмів самоорганізації галузевих кла-
стерів і виникнення ефекту синергії в процесі
їх формування та розвитку з позиції систем-
ного підходу галузевий кластер — це су-
купність суб'єктів господарської діяльності
різних взаємопов'язаних галузей, об'єднаних у
єдину організаційну структуру, елементи якої
взаємопов'язані і спільно функціонують для
забезпечення розвитку власного потенціалу та
конкурентоспроможності.

Особливості аграрного виробництва визна-
чають можливість і характер розвитку кластер-
них процесів у цій сфері. До таких особливос-
тей слід віднести в першу чергу природний фак-
тор. Створення споживчих вартостей в аграр-
ному виробництві залежить від безпосереднь-
ого впливу кліматичних і ряду інших умов. Ви-
користання в якості основного засобу вироб-
ництва землі обумовлює сезонність виробниц-
тва і значну його територіальну розпоро-
шеність. Отриманий продукт не є кінцевим ета-
пом технологічного процесу виробництва. Крім
природних, організаційних і технологічних
факторів процеси інтеграції у цій сфері пов'я-
зані з необхідністю врахування і ринкових
умов, які обумовлені низькою привабливістю
аграрного виробництва порівняно з іншими га-
лузями. Ці особливості аграрного сектора
створюють принципові відмінності від ідентич-
них процесів в галузях промисловості, що є
причиною пошуку найбільш оптимальної фор-
ми інтегрованої взаємодії в кожному конкрет-
ному випадку.

Причинами такого положення є тенденції:
— при збільшенні доходів спостерігається

випередження попиту на непродовольчі това-
ри порівняно з продовольчими;

— низький темп зростання цін на сільсько-
господарську продукцію щодо інших цін;

— низька мобільність праці зайнятих в аг-
рарному секторі.

Спираючись на теорію кластерного підхо-
ду, можна запропонувати формування класте-
ра в галузі хмелярства.

Дослідження цієї галузі дозволило встано-
вити, що присутні в ній виробництва знаходять-
ся в тісному взаємозв'язку взаємозалежності і
взаємодії, спрямовані на отримання позитив-
ного результату від їхньої спільної діяльності.
В галузі існують об'єктивні передумови для
формування кластера, які полягають в наступ-
ному:

— сприятливі природно-кліматичні та соці-
ально-економічні умови для ведення виробниц-
тва;

— висока географічна концентрація взаємо-
пов'язаних структурних одиниць;

— доступність статистичної інформації про
діяльність підприємств галузі;

— функціонування допоміжних і обслуго-
вуючих галузей;

— наявність умов для розвитку конкурен-
тоспроможного хмелевиробництва, споживчий
попит, виробнича та переробна інфраструкту-
ра, технології, професійні кадри;

— можливість виробництва конкуренто-
спроможної продукції та збуту її на внутріш-
ньому та зовнішньому ринках;

— зацікавленість місцевих органів влади.
Потенціал підприємств, що здійснюють

свою основну діяльність у сфері виробництва
хмелесировини та хмелепрепаратів, використо-
вується недостатньо та досягнуті результати не
є оптимальними і не забезпечують умови для
економічного розвитку галузі та регіонів, в
яких вона розвивається. Основною причиною
такого становища, є відсутність системності та
стратегічності в управлінні хмелевиробництвом
як бізнес-процесом що включає виробництво
сировини, її переробку та реалізацію. Врахову-
ючи можливості природно-ресурсного потен-
ціалу галузі та розміри коштів державної
підтримки, ми вважаємо, що саме кластерний
підхід найбільшою мірою дозволяє забезпечи-
ти дані умови та формувати конкурентоспро-
можний вітчизняний хмелепродукт.

Формування кластерів базується на об'єд-
нанні науки, технології, виробництва, економ-
іки й управління. Підтримка вітчизняних хме-
левиробників є одним із важливих факторів на
внутрішньому ринку. В умовах виходу на
зовнішні ринки вони повинні зосередитися вик-
лючно на співвідношенні ціни і якості про-
дукції, як основного чинника формування ви-
сокої конкурентоспроможності вітчизняного
експорту. Особливо це стосується галузей, які
мають нижчий технологічний рівень у порів-
нянні з промисловістю. Виходячи з вищевказа-
ного, саме аграрна сфера в сучасних умовах
може виступити локомотивом для української
економіки на шляху до цивілізованих ринкових
відносин. У той же час потужний ресурсний
потенціал дозволяє за умови впровадження
новітніх технологій досягти світових показ-
ників результативності аграрного виробницт-
ва.

Одним із чинників поліпшення сільськогос-
подарської галузі виступає удосконалення
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організаційного фактора. Перевага кластерної
моделі у порівнянні з традиційним підходом
полягає в оптимізації міжгалузевих відносин
АПК, взаємовідносин з органами влади, науко-
вими установами, кредитно-фінансовими та
іншими інституціями. Упровадженню кластерів
у вітчизняному аграрному секторі сформова-
но певні передумови: наявність кваліфікованої
робочої сили; територіальна близькість до
європейських ринків;

— можливість комбінування потужного ре-
сурсного потенціалу з європейськими техноло-
гіями; євроінтеграційний курс української еко-
номіки; наявність підприємницьких здібностей.

Ефективне та своєчасне фінансування у си-
стемі кластерів здійснюється через залучення
коштів у формі:

— інвестицій від спільної участі в інвести-
ційних програмах:

— через участь у конкурсних проектах з
джерелом фінансування у вигляді грантів;

— фінансових можливостей для забезпе-
чення гарантій на утримання кредитних ре-
сурсів.

В Україні спостерігається низький рівень
використання власного експортного потенціа-
лу, що зумовлює імпортну залежність, яка ко-
релює з економічною безпекою. Причиною цьо-
го є домінування ресурсо-, енерго- та матеріа-
ломістких виробничих технологій, недоско-
налість системи виробництва і збуту. Розв'язан-
ня цих проблем можливе через впровадження
кластерного підходу, який передбачає прове-
дення аналізу, який дозволить виявити резер-
ви для підвищення конкурентоспроможності
окремих підприємств. При цьому доцільно роз-
глядати такі окремі складові: інституціональ-
на організація кластерів, внутрішня мотивація
ініціювання і підтримки кластерів, порівняль-
на конкурентоспроможність учасників класте-
ра, стратегічний потенціал кластера.

Так, у ході аналізу виявляються певні гру-
пи кластерів, які характеризуються за такими
групами ознак: структуризація (наявність
організації); сталість (постійний склад учас-
ників); моніторинг та доступність для контро-
лю.

Отже, можливі наступні моделі існування
кластерів: з приблизно однаковою конкурент-
ною силою учасників; кластер, в якому конку-
рентна сила основних учасників значно вища
від конкурентної сили решти учасників; клас-
тер, в якому конкурентна сила периферійних
учасників перевищує конкурентну силу основ-
них учасників; кластер, створений з конкурен-
тнослабких учасників.

Щодо конкурентної сили кластерів за оці-
нку стратегічного потенціалу може використо-
вуватися наступне: темп зростання виробниц-
тва продукції, в якому зайняті основні підприє-
мства кластера в порівнянні з темпами зростан-
ня економіки в цілому (галузевий ріст); темп
зростання продукції кластера в порівнянні з
темпами зростання галузі в цілому (кластерний
ріст); частка продукції галузевого кластера у
валовому регіональному продукті.

При формуванні стратегії розвитку хмелеп-
ідприємств на кластерній основі, оцінці їх ефек-
тивності в роботі інтегрованих підприємств, не-
обхідно враховувати, що кожен регіон має ряд
особливостей, які повинні були враховані при
розробці стратегії підприємства. Керівники
підприємств давно усвідомили, що стратегія —
невід'ємна частина або навіть складова конку-
рентоспроможності підприємства. При форму-
ванні конкурентної стратегії керівник має вра-
ховувати численні, нерідко взаємно суперечливі,
дані й спиратися на складні критерії ефектив-
ності шляхів досягнення кінцевих цілей, аналі-
зувати стратегію як інструмент формування
конкурентоспроможності. Це необхідно щоб
упевнено управляти процесами на довіреному їм
підприємстві, щоб прогнозувати стан даних про-
цесів з урахуванням змінних умов ринку. Тому
стратегію сьогодні варто розглядати як комп-
лекс рішень по розміщенню ресурсів підприєм-
ства і досягненню довгострокових конкурент-
них переваг на цільових ринках.

Кластер повинен формуватися на основі
таких принципів:

Принцип саморозвитку є основним при
формуванні кластера. Суть його полягає в
тому, що кластер, який формується, повинен
відрізнятися перспективністю розвитку. По-
трібно, щоб елементи, які увійдуть у цей клас-
тер, відрізнялися б можливістю і прагненням
розвиватися в часі й технології.

Принцип самофінансування передбачає,
щоб різні елементи які будуть з'являтися у кла-
стері, могли б здійснювати взаємне інвестуван-
ня; одержаний на одних етапах і в одних еле-
ментів прибуток був би використаний на інших
ділянках і в інших елементах кластера.

Принцип перманентної рентабельності зо-
бов'язує, щоб продукція була постійно рента-
бельною для кластера.

Принцип ресурсної самодостатності озна-
чає, що не слід вводити в кластер виробництво
тих продуктів, для яких немає ресурсів.

Кластер узагальнено можна охарактеризу-
вати як концентрацію певних виробництв або
виробників у межах певної території. Це може
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бути результатом як наявності природної пе-
реваги з виробництва певного виду продукції,
так і зусиль держави з концентрації інвестицій
у певному напрямі підприємницької діяльності
в рамках певної території. А тому основою для
об'єднання в галузевий хмелярський кластер
виступають сприятливі грунтово-кліматичні
умови, розвинута виробнича інфраструктура,
технологічні та агрономічні надбання, зусилля
держави з концентрації інвестицій в галузі.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Формування кластерних структур має стати
одним із стратегічних завдань регіонів і знайти
відображення в існуючих на сьогодні стратегі-
ях і програмах соціально-економічного розвит-
ку, а не ускладнювати вже досить непросту сис-
тему документів з регіонального розвитку. Кла-
стерний підхід має стати базовим при розробці
будь-яких заходів щодо розвитку регіону та у
будь-якій сфері, оскільки він забезпечує муль-
типлікативний ефект та підвищує загальну ефек-
тивність дій. А тому створення кластерної мо-
делі управління господарств хмелярської галузі
забезпечить прискорення впровадження в них
стратегічного управління, підвищення конку-
рентоспроможності хмелепродукції, задоволен-
ня потреб споживачів, впровадження інновац-
ійних технологій, максимізації прибутку струк-
турних одиниць галузевого кластера, ефек-
тивність використання ресурсів фінансово-кре-
дитних установ та страхових компаній, інвести-
ційної привабливості галузі.

Ураховуючи стан розвитку кластерних утво-
рень в Україні, подальші дослідження у цьому
напрямі мають стосуватись пошуку форм і ме-
ханізмів максимально ефективної взаємодії кон-
кретних галузей, підприємств, територій, прак-
тичних аспектів формування організаційного
механізму створення кластерних структур.
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ВСТУП
Безумовно, невисока продовольча забезпе-

ченість населення країни в цілому й багатьох її
регіонах зокрема й значна імпортозалежність
приводять до різного роду проблемам еконо-
мічного, політичного, соціального характеру в
країні. Тенденції на світових продовольчих
ринках повинні враховуватися при розробці й
коректуванні агропромислової, продовольчої
політики в України. За твердженням В. Логи-
нова, найбільший вплив на формування внутр-
ішньої політики роблять світові тенденції гло-
балізації й лібералізації економіки [1]. При цьо-
му за оцінками експертів Організації економі-
чного співробітництва й розвитку, світове
сільське господарство й харчова промисловість
у довгостроковій перспективі здатні задоволь-
нити попит на продукти харчування навіть при
очікуваному в найближчі 20 років щорічному
приросту населення планети на 80 млн чоловік.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні і загальнонаукові проблеми
формування організаційно-економічних ме-
ханізмів управління інтегрованими структура-
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ми аграрних і переробних підприємств знайш-
ли відображення у роботах вітчизняних і закор-
донних вчених, як Г.В. Балабанов, А. Г. Борщ,
В.М. Геєць, В.М. Гончаров, Л. Гурвіц, Т.С. Кле-
банова, Т.І. Костюченко, О.М. Могильний,
Т.Л. Мостенська, М.К. Пархомець, П.Т. Саб-
лук, А.В. Ставицький, О.В. Хомяк, О.І. Черняк
та інших.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є теоретичне обгрун-

тування та визначення концептуальних напрямів
регулювання економічного механізму господа-
рювання переробних підприємств аграрної сфе-
ри з метою їх стійкого і ефективного функціо-
нування в сучасних ринкових умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У наші дні адміністративно-територіальні

утворення в України, з позицій економічної й
соціальної ситуації, перебувають у нерівних
умовах. У зв'язку з цим у цей час стають особ-
ливо актуальними питання формування й реа-
лізації діючої регіональної політики й розроб-
ки механізму регулювання розвитку галузевих
комплексів регіону, останнє буде сприяти доз-
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волу багатьох економічних і соціальних про-
блем.

У цей час в умовах трансформування еко-
номіки країни в динаміку розвитку регіонів
проявляються наступні тенденції:

— принципово змінюється роль, значення ре-
гіонів. У цей час регіон уже не розглядається як
територіальна (або адміністративна) одиниця
країни. Головна роль регіону полягає в здійсненні
ринкових перетворень на місцях, створенні умов
для зростання добробуту жителів, формуванні
оптимальних структурних пропорцій промисло-
вого й непромислового виробництва, забезпе-
ченні раціонального використання наявного при-
родно-ресурсного потенціалу й зниженні техно-
генного навантаження на природу. У зв'язку з
цим саме значення регіону істотно змінилося [2].
У наші дні саме регіон розробляє й реалізує кон-
цепцію свого соціально-економічного розвитку
з урахуванням економічних вигід і позитивних
соціально-демографічних перетворень;

— підсилюється самостійність регіонів. Ос-
лаблення центральної влади й посилення еконо-
мічної самостійності регіонів спрямовано не на
"дроблення" економічного й політичного просто-
ру країни, а, навпроти, на зміцнення цілісності,
формування єдиного ринкового простору, пол-
ітичної стабільності з використанням демокра-
тичних принципів. Економічна самостійність при-
пускає, з одному боку, наділення регіонів повно-
важеннями в прийнятті важливих стратегічних
рішень, а з іншої, відповідальністю за їхню реал-
ізацію. Відповідальність регіонів проявляється по
цілому комплексі напрямів: економічних (у пер-
шу чергу — за ефективний розвиток регіональ-
ного господарства і його взаємозв'язок і взаємо-
залежність із інтересами господарської системи
країни), соціальних (за поліпшення умов і підви-
щення якості життя населення), екологічних (за
усунення кризових ситуацій у районах з над-
мірними навантаженнями на природу, ліквідацію
наслідків екологічних катастроф) і інших;

— істотно ускладняються старі й з'являють-
ся нові проблеми в розвитку регіонів. Аналіз
існуючих проблем у розвитку регіонів показує
значне їхнє ускладнення в умовах трансформу-
вання економіки. Сучасний стан регіонального
розвитку пов'язаний з основними проблемами:
розрив сформованих економічних зв'язків між
колишніми республіками; поява на внутрішньо-
му ринку зовнішнього конкурента; слабкість
позицій внутрішнього виробника в конкурентній
боротьбі з іноземними; інфляція й розлад ко-
лишньої грошово-кредитної системи; кризу не-
виплат (у тому числі заробітної плати) і ін. До
числа нових проблем варто віднести й посилен-

ня диференціації в продовольчому забезпеченні
при наростаючому соціальному відставанні
більшості регіонів, оскільки регіон у наші дні
розглядається як форма продовольчого само-
забезпечення [3]. Останнє ще раз підкреслює
необхідність диференційованого підходу в
рішенні багатьох проблем на мезорівні;

— диференційований підхід Центра до ре-
гулювання регіонального розвитку. З огляду на
істотні розходження в регіональному розвит-
ку, все більш актуально стає проблема розроб-
ки стратегії комплексного розвитку регіонів
різного типу й рівня. При цьому, на нашу дум-
ку, визначним фактором має стати галузевий
підхід у плануванні розміщення нових і рекон-
струкції діючих підприємств.

Однак, незважаючи на значне число вітчиз-
няних і закордонних розробок, багато питань
диференційованого підходу центра до регулю-
вання регіонального розвитку як і раніше зали-
шаються до кінця не розкритими, а отже, станов-
лять певний інтерес для наукових досліджень.

Таким чином, виявлена сильна диференціа-
ція регіонів й, що намітилися в наші дні, тен-
денції регіонального розвитку визначають не-
обхідність адресного підходу в рішенні регіо-
нальних проблем, з одному боку, і розробки
механізму розвитку галузей і комплексів, у
тому числі розвитку АПК, з обліком диферен-
ційованості регіонального розвитку з іншого.

Регулювання державою розвитку АПК може
здійснюватися в законодавчій, податковій, кре-
дитної й субвенціонній формах. Законодавче ре-
гулювання харчової промисловості складаєть-
ся в розробці й твердженні законодавчих актів,
що сприяють створенню рівних умов і можли-
востей для економічного розвитку господарю-
ючих суб'єктів, обмеженню діяльності моно-
полій і розширенню рамок конкуренції й т.д.

Основним інструментом податкового регу-
лювання є ставки податків, за допомогою яких
створюються сприятливі умови для розвитку
соціально значимих, стратегічно важливих видів
і напрямків господарської діяльності в АПК
країни, і несприятливі для обмеження або ско-
рочення небажаних з позицій національної еко-
номіки.

Кредитне регулювання припускає зміну ве-
личин процентних ставок, що, у залишковому
підсумку, відбивається на обсязі пропозиції
товарів на ринку готової продукції.

Субвенціонна форма регулювання скла-
дається в державній підтримці, наданні держав-
них субсидій, дозволі відстрочок по платежу,
затвердженні податкових пільг окремим під-
приємствам, галузям, галузевим комплексам.
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Методи державного регулювання можуть
бути прямими (безпосереднє втручання в АПК)
і непрямими (шляхом створення економічних
стимулів й інших інтересів). Крім того, серед
методів державного регулювання можна виді-
лити економічні, соціальні, адміністративні й
правові. Економічні методи державного регу-
лювання припускають розробку цілої системи
складних економічних механізмів, що сприяють
раціональному використанню наявних ресурсів
АПК для максимального виробництва товарів
і вигідного їхнього розподілу, використання[3].

Соціальні методи державного регулювання
включають цілу систему соціальних транс-
фертів і виплат, призначених для підтримки
слабо захищених верств населення.

Адміністративні методи державного регулю-
вання не завжди пов'язані з економічними інте-
ресами й реалізуючими механізмами. Частіше
засновані на конкретних обмежуючих, заборон-
них, жорстко контролюючих мірах фінансово-
господарської діяльності в АПК. Адміністративні
методи державного регулювання включають
ліцензування, квотування, установлення твердо-
го контролю за цінами, валютними курсами й т.д.

Методи державного правового регулюван-
ня пов'язані з розробкою норм, правил, методів
роботи окремих підприємств галузевих комп-
лексів у рамках трудового й господарського
законодавства.

Конкретні інструменти державного регулю-
вання численні й можуть бути умовно об'єднані
в кілька груп:

1) фінансово-економічні: державні гарантії
системи кредитування підприємств і галузей,
страхування ризиків, державні замовлення
продовольства для потреб країни й регіонів,
регулювання мінімуму доходів і підтримка ста-
більного платоспроможного попиту населен-
ня, дотації й компенсації й т.д. [4];

2) інституціональні: формування ринкової
інфраструктури й системи неекономічних
інститутів, розвиток оптових і роздрібних
ринків, організацій асоціації економічної взає-
модії суб'єктів України і т.д.;

3) організаційно економічні: сприяння форму-
ванню вертикальної, горизонтальної, конгломера-
тивної інтеграції підприємств, розвиток механізмів
лізингу, реалізація перспективних інноваційних
проектів на підприємствах й у галузях і т.д.;

4) науково-технічні: сприяння проведенню
фундаментальних досліджень й експеримен-
тальних практичних розробок, що сприяють
вдосконалюванню техніки й технології, науко-
во-методичне консультування з інноваційних
проектів і т.д.;

5) зовнішньоекономічні: створення сприят-
ливих умов для залучення іноземних інвес-
тицій, розробка й реалізація протекціоністсь-
кої політики, розвиток експортно-імпортних
поставок устаткування, продукції й ін. по стра-
тегічно важливих галузях, підприємствах і т.д.

Міжрегіональні контрасти в нашій країні виз-
начили необхідність диференційованого підходу
до використання форм, методів й інструментів
державного регулювання розвитку АПК.

З огляду на зростаюче значення регіональ-
ного фактору, у тому числі в розвитку АПК,
багато питань регулювання повинні планувати-
ся на рівні країни, а вирішуватися, у першу чер-
гу, на рівні регіонів. Основні функції держав-
них органів влади в регулюванні розвитку АПК
зводяться до координації діяльності. Виходя-
чи з цього, можна виділити кілька груп функцій,
реалізованих на макрорівні:

— економічні, засновані на стабілізації й
стійкому розвитку економічно ефективних на-
прямків діяльності в агропромисловому комп-
лексі, промисловості й окремих галузях госпо-
дарської системи;

— соціо-культурні, що включають суспільні
цінності, що змінюються під впливом багатьох
факторів, установки, традиції, очікування, за-
пити, споживи й вдачі. У цей час під впливом
деяких негативних факторів дана функція реа-
лізується не повною мірою, про що свідчить
більшість проблем, що загострилися, соціаль-
ної системи, що представляють погрозу не
тільки для регіонів, але й країни в цілому [5];

— інституціональні, пов'язані з формуван-
ням інституту влади (виконавчою й законодав-
чої) та її взаємодією з регіональним рівнем,
тобто що забезпечують розвиток регіонів як
складених територіально-виробничих одиниць
України в умовах самоврядування й економіч-
ної самостійності;

— виробничо-кон'юнктурні, спрямовані на
структурну збалансованість промислового ви-
робництва й інших сфер господарської системи;

— фінансові, що передбачають оптимізацію
фінансових потоків з урахуванням платності,
зворотності й терміновості, а також соціальної
значимості [6];

— екологічні, спрямовані на формування
ефективних економічних механізмів регулю-
вання природокористування й охорони навко-
лишнього середовища.

Посилення ролі регіональних органів вла-
ди в регулюванні розвитку АПК сприяло би
ускладненню виконуваних функцій. До числа
основних функцій, реалізованих на мезорівні,
на нашу думку, можна віднести:
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— організаційно-економічні, спрямовані на
стійкий розвиток підприємств АПК і стабіліза-
цію продовольчої ситуації на внутрішньоре-
гіональному ринку.

Дана група функцій включає: по-перше,
сприяння найбільш повній переробці сільсько-
господарської сировини, виробленої в регіоні й
привезеної з інших регіонів і з-за кордону; підви-
щенню на внутрішньорегіональному продоволь-
чому ринку питомої ваги готових харчових про-
дуктів глибокої технологічної переробці; струк-
турно-інноваційному вдосконаленню виробни-
чих фондів; по-друге, прогнозуванню ситуації
й організації безперебійного забезпечення на-
селення основними продуктами харчування.

Реалізація даної групи функцій вимагає по-
стійного аналізу тенденцій у розвитку АПК,
прийняття своєчасних гнучких управлінських
рішень по стабілізації ситуації з продовольчим
забезпеченням;

— виробничо-кон'юнктурні, що припускають
комплекс заходів щодо поліпшення виробничо-
господарської діяльності підприємств АПК. Дана
група функцій включає: по-перше, сприяння фор-
муванню інтеграційних структур у харчовій про-
мисловості, сільському господарстві й суміжних
галузях; організації мережі інноваційних центрів
і консультаційних компаній; по-друге, формуван-
ня основи для трудо-інноваційного розвитку,
тобто сприяння вкладенню коштів підприємств у
розвиток основного й людського капіталів [7];

— фінансові, пов'язані з оптимізацією
фінансових потоків. Дана група функцій вклю-
чає: по-перше, надання державної підтримки
підприємств АПК й інтеграційних структур з
їхньою участю; по-друге, сприяння в одержанні
пільгових кредитів; по-третє, вплив (пряме або
непряме) на формування рівня закупівельних
цін на сільськогосподарську сировину.
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ного регулювання, а з іншого, на розвиток само-
регулювання за допомогою ринкових механізмів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні тенденції міжнародної та вітчиз-

няної економік характеризуються високим
рівнем глобалізації та інтеграції ринків товарів
та послуг, інформаційних систем і технологій,
трудового капіталу, банківських систем та
фінансово-інвестиційних потоків. За таких
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DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT CONTROL
SYSTEM

У статті запропоновано систему управління фінансовою безпекою підприємства, яка побудована на принципах
багатофункціональності, гнучкості, безперервності, оперативності та ефективності. Основою зазначеною системи
став фінансовий механізм підприємства, що забезпечую комплексність та тісну взаємодію між всіма її елементами.

Обгрунтовано, що система управління фінансовою безпекою підприємства представляє собою сукупність взає-
мопов'язаних структурних елементів, а саме: мету управління, завдання, що забезпечують досягнення поставленої
мети, суб'єкти управління, фінансові методи та інструменти впливу на об'єкт управління, аналіз ефективності
управлінських заходів та оцінка отриманих результатів щодо дотримання мети управління.

Впровадження запропонованої системи у поточну діяльність підприємства забезпечить високоефективне фінан-
сового управління, оптимізацію діяльності підприємства, підвищення його фінансової стійкості та конкурентоспро-
можності.

The article proposes enterprise financial security management control system which is based on the principles of
versatility, flexibility, continuity, efficiency and effectiveness. Financial mechanism of an enterprise became the basis
for system development and thus allowed to ensure integration and close cooperation between all its elements.

This article argues that company's financial security system is a set of interrelated structural elements, namely:
management goal, management tasks to achieve main goal, subjects of management, financial techniques and instruments
to influence object of management, analysis of effectiveness of management activities and assessment of obtained results
to comply with management goals.

Implementation of the proposed system into the actual enterprise practice will allow to provide highly effective
financial management, optimization of company's activities, increase of its financial sustainability and competitiveness.

Ключові слова: фінансова безпека, ризики та загрози, фінансовий механізм, фінансовий ме-
неджмент, фінансова стійкість підприємства.

Key words: financial security, risks and threats, financial mechanism, financial management,
financial sustainability of the company.

обставин значно посилюється конкуренція,
підвищується ризик підприємницької діяль-
ності, умови ведення бізнесу стають більш
жорсткими. Досягають успіху лише ті підприє-
мства, котрі будують високоефективну систе-
му фінансового управління та оптимізації
бізнес-процесів з урахуванням новітніх науко-
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вих розробок та практичних рекомендацій
щодо підвищення продуктивності підприєм-
ницької діяльності.

Вітчизняні власники бізнесу, протягом
всього періоду незалежності України, кон-
центрували увагу на рентабельності бізнесу,
нехтуючи при цьому, питанням фінансово-
економічної безпеки підприємницької діяль-
ності. В результаті, у вітчизняній бізнес-
сфері спостерігається незбалансованість
видів безпеки, неадекватна реакція на загро-
зи підприємництву, досить пасивні руху в
створенні системи фінансової безпеки, що
призводить до втрати контролю над корпо-
ративним управління, зниженню фінансової
стійкості, незахищеності від недружнього
поглинання, шахрайства та банкрутства підп-
риємств.

За таких умов актуалізується побудова об-
грунтованої системи фінансової безпеки
підприємства, яка б забезпечувала умови для
стійкого зростання бізнесу, підвищення конку-
рентоспроможності підприємницької діяль-
ності та захищеності фінансів суб'єкта госпо-
дарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНІ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Грунтовні дослідження теоретичних, мето-
дичних та практичних аспектів фінансово-еко-
номічної безпеки підприємств викладені ба-
гатьма українськими та закордонними вчени-
ми, зокрема О.В. Ареф'євою, О.І. Барановсь-
ким, І.О. Бланком, О.Д. Василиком, Т.Г. Василь-
цевим, А.Е. Воронковою, М.М. Єрмошенко,
А.О. Єпіфановаю, Г.В. Задорожним, О.О. Те-
рещенко та іншими.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в поглиблені теорети-

ко-методичних та практичних засад фінансо-
вої безпеки підприємства через формування
системного підходу до формування механізмів
захисту від ризиків та загроз внутрішнього і
зовнішнього середовища.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансова безпека підприємств ще неоста-

точно сформувалась в самостійний та окремий
наукових напрямок, тому питання концепту-
ального механізму забезпечення фінансової
безпеки, в контексті діагностики та прогнозу-
вання кризових явищ, вибору фінансових ва-
желів управління фінансової стійкістю під-
приємницької діяльності та методів оцінки
ефективності цих заходів є невпорядкованими
та несистематизованими.

Попередні дослідження автора щодо виз-
начення дефініції "фінансова безпека підприє-
мства" показали, що її сутність полягає у здат-
ності суб'єкта підприємництва протягом не-
визначеного часу здійснювати ефективну
фінансово-господарську діяльність шляхом
використання сукупності взаємопов'язаних
діагностичних, управлінських та контрольних
заходів фінансового характеру, що мають оп-
тимізувати фінансові ресурси, забезпечити на-
лежний їх рівень та нівелювати вплив ризиків
внутрішнього та зовнішнього середовища [2,
c. 59].

Виходячи із зазначеної трактовки, фінансо-
ва безпека підприємства визначається такими
факторами [4, c. 72]:

— рівнем забезпеченості фінансових ре-
сурсів підприємства;

— стабільністю і стійкістю фінансового ста-
ну підприємства;

— збалансованістю фінансових потоків і
розрахункових відносин;

— ступенем ефективності фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємства;

— правовим забезпеченням бізнес-процесів
підприємства;

— рівнем контролю за внутрішніми і зовні-
шніми ризиками підприємства.

Таким чином, об'єктами управління фі-
нансовою безпекою підприємства є прибу-
ток, капітал, інвестиції, фінансові інстру-
менти боргового фінансування, фінансові
ризики та загрози підприємницької діяль-
ності.

Українські вчені Мойсеєнко І.П. і Марчен-
ко О.М. досить вдало, на наш погляд, дали ви-
значення загрозам фінансової безпеки
підприємства й їх докладну класифікую.
Отже, вони стверджують. що загроза фінан-
сово-економічній безпеці підприємства — це
стан того чи іншого фактора його зовнішнь-
ого або внутрішнього середовища (або їх су-
купності), яка прямо, або трансформуючись,
може негативно вплинути на фінансовий стан
та (або) фінансові інтереси підприємства,
призвести до зниження його фінансової
стійкості, або перешкодити його фінансово-
му розвитку. Узагальнену класифікацію заг-
роз фінансово-економічній безпеці наведено
у таблиці 1.

Для того щоб сформувати систему управ-
ління фінансовою безпекою підприємства,
необхідно спочатку чітко визначитись із ви-
могами до побудови системи управління,
принципами, за якими ця система буде орган-
ізована, структурними елементами такої си-
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стеми та критеріями, за якими можна оціни-
ти її ефективність.

Перевагами системного підходу є всебіч-
ність та всеосяжність дослідження певної про-
блеми, що, по-перше, дозволяє розглянути
проблему з усіх можливих ракурсів та точок
зору; по-друге, визначити взаємозв'язки між
різними об'єктами управління, виокремлення
системоутворюючих зв'язків; виявити струк-
турні характеристики об'єктів управління
тощо. Крім того, системний підхід допомагає
розкрити сутність і зміст механізму управлін-
ня.

Відповідно до теорії систем, в основі прин-
ципів управління будь-якої системи лежать дві
головних системних властивості:

— забезпечення поставленої мети функ-
ціонування;

— забезпечення стабільності існування у
мінливому світі і захищеність від несанкціоно-
ваного зовнішнього впливу.

З точки зору означених принципів управлі-
ння, на нашу думку, доцільно сформулювати
наступні вимоги до системи:

— багатофункціональність, що означає
можливість управління в усіх ситуаціях, що
виникають, включаючи надзвичайні, коли зв'я-
зок з об'єктами управління може на деякий час
губитися;

— гнучкість, тобто можливість зміни фор-
ми та методів управління, залежно від факторів
зовнішнього середовище та плинності довгос-
трокових тенденцій;

— безперервність, що означає здійснення уп-
равляючих заходів з доцільною періодичністю;

— оперативність, тобто здатність своєчас-
ного реагування на зміни зовнішнього та внут-
рішнього середовища;

— ефективність, що означає економічну
обгрунтованість управлінських витрат та
мінімізацію витрат ресурсів, які використову-
ються в ході управління.

№ 

з/п 
Класифікаційна ознака Види загроз 

1 Безпосередність впливу прямі; непрямі 
2  Ступінь сформованості реальні; потенційні. 
3 Можливість виявлення явні; приховані 

4 Джерела виникнення 
зовнішні (ті, що створюють чинники зовнішнього 
середовища); внутрішні (ті, що виникають у 
внутрішньому середовищі підприємства) 

5 
Об’єкти, яким вони 

загрожують 

фінансовим операціям; 

активам; 

інформації; технологіям; 

персоналу 

6 
Масштаб можливого впливу на 
підприємство 

фінансовій безпеці підприємства в цілому; 
фінансовим інтересам окремих структурних 
підрозділів підприємства («центрам 

відповідальності»); фінансовим інтересам 

окремих операцій 

7 
Вплив на певний вид 

діяльності 
операційній діяльності; інвестиційній діяльності; 
фінансовій діяльності 

8 
Вид фінансово-економічних 

інтересів, підприємства 

поточним фінансово-економічним інтересам; 

довгостроковим фінансово-економічним 

інтересам 

9 Тривалість тимчасові; постійні загрози 

10 Ймовірність реалізації 
з високим; середнім; 

низьким рівнем ймовірності реалізації 

11 Розмір ймовірних збитків 

з допустимим розміром збитків (збитки не 
перевищують розрахованої суми прибутку від 

фінансово-економічної операції чи діяльності 
загалом); 

з критичним розміром збитків(збитки не 
перевищують розрахованої суми доходу від 
фінансово-економічної операції чи діяльності 
загалом); 

з катастрофічним розміром збитків (збитки 

складають значну частку власного капіталу) 

12 Можливість передбачення 
прогнозовані; 
непрогнозовані 

13 
Об’єктивність чи 

суб’єктивність зумовленості 

ті, що цілеспрямовано створюються суб’єктами 

зовнішнього чи внутрішнього середовищ; 

ті, що об’єктивно зумовлені (виникають стихійно) 

14 
Ступінь їх суб’єктивного 
сприйняття 

неусвідомлені; 
уявні; 
адекватні 

Таблиця 1. Класифікація загроз фінансово-економічній безпеці підприємства

Джерело: [3, c. 33].
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На нашу думку, задоволення зазначених
вимог досягається за рахунок побудови замк-
нутого циклу управління та формування логі-
чних та зрозумілих зв'язків кожного елементу
системи.

В основу структури системи управління
фінансовою безпекою підприємства,  на
нашу думку, доцільно покласти принципи
побудови фінансового механізму,  який
являє собою сукупність методичних, орган-
ізаційних й правових положень та заходів,
які визначають функціонування корпора-
тивних фінансів, їхнє практичне викорис-
тання для досягнення поставлених цілей та
завдань. Це дасть можливість здійснювати
не тільки заходи з нейтралізації кризових
явищ, і, відповідно, запобігання банкрут-
ства підприємства, але й здійснювати по-
точний моніторинг його кризового середо-
вища з метою максимально швидкого реа-
гування на виникаючі загрози. Відповідно,
це забезпечить вплив на ефективність діяль-
ності підп риємства через оптим ізацію
фінансового управління.

З метою формалізації структурних еле-
ментів системи управління фінансовою
безпекою підприємства необхідно досліди-
ти сутність та основні підходи до функці-
онування фінансового механізму підприє-
мства.

Дієвість фінансового механізму прояв-

ляється через взаємозв'язок і взаємодію його
елементів (рис. 1).

Проаналізувавши погляди різних уче-
них, нами визначено, що організаційна бу-
дова фінансового механізму включає еко-
номічні елементи, що діють на трьох рівнях
системи.

На першому (найвищому) рівні діють
фінансові методи, які виступають як засіб
впливу фінансового управління на госпо-
дарський процес у двох напрямах: через уп-
равління рухом фінансових ресурсів та шля-
хом управління комерційними процесами, по-
в'язаних з утворенням і використанням грошо-
вих фондів [5, c. 86].

На другому р івн і,  функціонування
фінансової системи забезпечують фінан-
сові інструменти, які можна визначити як
заходи, що застосовуються для виконання
завдань, передбачених фінансовою політи-
кою.

Фінансові інструменти вказують на еко-
номічний зміст окремої сукупності фінансо-
вих відносин, таких як бюджет, перспектив-
не, поточне й оперативне фінансове плану-
вання, податки та збори, застосування регу-
льованих і фіксованих цін, фінансові ресур-
си, стимули, санкції, форми фінансового кон-
тролю тощо.

На третьому рівні, безпосередній вплив на
процес відтворення здійснюють фінансові ва-

Рис. 1. Структура фінансового механізму
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желі, які діють в межах фінансових інстру-
ментів. До них належать окремі види бюджетів
і фінансових планів суб'єктів господарювання,
прямі й опосередковані заходи державного ре-
гулюючого впливу на процес формування рин-
кових цін, норма сплати податку на прибуток,
ставка податку на додану вартість, норми амор-
тизаційних відрахувань, норми штрафних санк-
цій тощо.

Цілеспрямований вплив фінансового ме-
ханізму на фінансово-господарську діяль-
ність підприємства забезпечується верти-
кальною та горизонтальною координацією
його елементів. Вертикальна координація
здійснюється за допомогою елементів вищо-
го рівня (фінансових методів), які впливають
на функціонування елементів нижчого рівня
(фінансові інструменти), які, в свою чергу,
відображають якість управління шляхом без-

посередньої взаємодії із елементи третього
порядку (фінансовими важелями). Горизон-
тальна координація забезпечується саморе-
гулюючою спрямованістю кожного елемента
на виконання лише притаманних йому зав-
дань; узгоджує взаємодію безпосередньо не
пов'язаних між собою елементів фінансово-
го механізму [5].

Отже, на підставі результатів досліджен-
ня сутнісних характеристик фінансової безпе-
ки підприємств, формалізації структурних еле-
ментів фінансового управління, та з урахуван-
ням вимог системного підходу, побудуємо си-
стему управління фінансовою безпекою під-
приємства. Наочно ця система інтерпретована
на рисунку 2.

Логіка побудови запропонованої нами сис-
теми управління фінансовою безпекою під-
приємства наступна:

Рис. 2. Система управління фінансовою безпекою підприємства
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1) власниками підприємства визначається
концептуальна мета управління фінансовою
безпекою, відповідно до якої формуються всі
інші елементи системи;

2) згідно з поставленою метою розробля-
ються завдання щодо її досягнення, які явля-
ють собою конкретні кроки по забезпеченню
фінансової безпеки підприємства;

3) виходячи із сформованих завдань визна-
чається коло суб'єктів, які безпосередньо
здійснюють управлінські заходи та несуть від-
повідальність за ефективне їх виконання;

4) суб'єкти системи розробляють стратегію
і тактику управління фінансовою безпекою
підприємства, в яких обгрунтовують за допо-
могою яких саме фінансових методів та
інструментів будуть досягатись зазначені зав-
дання;

5) управлінські дії суб'єктів системи спря-
мовані на ті об'єкти корпоративної системи, від
змін яких безпосередньо залежить ефектив-
ність діяльності підприємства та досягнення
концептуальної мети управління фінансовою
безпекою підприємства;

6) із певною періодичністю проводить
аналіз ефективності управлінських заходів
щодо забезпечення фінансової безпеки під-
приємства;

7) результати аналізу оцінюються в кон-
тексті ступеня досяжності концептуальної
мети управління фінансовою безпекою;

8) якщо результати оцінки є позитивними,
то зазначений бізнес-процес залишається без
суттєвих змін; в разі низький результатів
впроваджених заходів, з'ясовуються причи-
ни, що призвели до такої ситуації і відповід-
но до отриманих висновків коригується уп-
равлінські заходи з мінімальних показником
продуктивності в рамках цілісної системи
управління фінансовою безпекою підпри-
ємства.

Слід зазначити, що, в сучасних умовах,
вдосконалення системи управління відбу-
вається на основі використання інформацій-
них технологій, які забезпечують опера-
тивність управлінських заходів та оптиміза-
цію витрат ресурсів на їх виконання. Найваж-
ливішими критеріями оцінки результатів уп-
равлінських функцій є позитивні зміцнення
фінансової безпеки підприємства при збере-
женні стійкості системи. В даному випадку,
стійкість — це здатність системи управління
фінансовою безпекою підприємства протис-
тояти процесу руйнування і підтримувати
протягом певного часу вибраний режим фун-
кціонування.

ВИСНОВКИ
На нашу думку, впровадження запропонова-

ної системи управління фінансовою безпекою
підприємства у його поточну діяльність, забезпе-
чить високоефективне фінансового управління,
оптимізацію діяльності підприємства, підвищення
його фінансової стійкості та конкурентоспромож-
ності та високий рівень адаптивності до мінливих
умов здійснення підприємницької діяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні підприємства вимагають найнові-

ших методів управління. Ухвалення управлінсь-
ких рішень вимагає не тільки аналізу, оцінки і
прогнозування внутрішнього розвитку під-
приємства, але і забезпечення відповідності між
зовнішнім мікросередовищем і макросередови-
щем та встановлення ступеня його впливу на
фінансовий стан підприємства.

Тому впровадження інформаційних техно-
логій для проведення аналізу фінансового ста-
ну надзвичайно важливі для стабільної роботи
сучасного підприємства та забезпечення його
ефективного розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем використання про-
грамних продуктів у роботі професійного
фінансового аналітика, аналізу в сучасних умо-
вах велику увагу приділяють українські учені-
економісти В. Ситник, Н. Єрьоміна; російські
учені В. Палій, В. Ковальов, та білоруські
Н. Русак, М. Міхайлова-Станюта, які є розроб-
никами методик розрахунку і аналізу показ-
ників з вибраним видом школи фінансового
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аналізу. Проте в умовах постійної трансфор-
мації фінансової звітності та максимального її
наближення до міжнародних стандартів акту-
альність вищезазначеної проблеми підсилюєть-
ся та вимагає пошуку нових рішень в галузі
інформаційних систем і технологій у фінансах.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проведення компаративно-

го аналізу найпоширеніших програмних про-
дуктів, які необхідні на робочому місці сучас-
ного фінансиста, ідентифікація існуючих про-
блем та виявлення ключових переваг нових про-
грамних продуктів порівняно з існуючими.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Упровадження інформаційних систем у

фінансовій галузі дозволяє отримувати опера-
тивний доступ до довільної нагромадженої
інформації з тим, щоб в подальшому ефектив-
но її використовувати для вирішення постав-
лених задач. На підприємствах досить ефектив-
но діють інформаційні системи, які обслугову-
ють процес підготовки і прийняття управлінсь-
ких рішень і вирішують наступні задачі: оброб-
ку даних, обробку інформації, реалізацію ін-
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телектуальної діяльності з метою аналізу ство-
реної інформації [1, с. 12].

Яскраві приклади сучасних програм для ана-
лізу даних та обробки інформації є продукти від
фірми ІНЕК-АФСП (призначена для проведен-
ня фінансового аналізу стану підприємств),
Audit Expert, БЕСТ-Ф, 1С:Підприємство, Парус.
Серед спеціальних аналітичних програм досить
відомими є ИНЕК-Аналитик, ИНЕК-Инвестор,
БЭСТ-Предприятие, БЭСТ-Финансовый Анали-
тик, Project Expert, ГАЛАКТИКА ERP. Вони
дозволяють здійснити розробку бізнес-планів,
інвестиційних проектів та провести оцінку їх
економічної ефективності.

Значні переваги серед них мають ті інфор-
маційні системи, які дозволяють користувачеві
змінювати алгоритми розрахунку показників,
і навіть створювати власні методики зі своїм
набором розрахункових показників. Це знач-
но розширює рамки використання системи, але
з погляду розробників, значно ускладнює ство-
рення системи і, отже, підвищує її вартість.

Передусім слід зазначити, що сьогодні ці про-
грами, окрім їх основного призначення, з успі-
хом використовуються для розробки фінансової
моделі і стратегічного плану розвитку промисло-
вих підприємств, що особливо актуально в умо-
вах ринкової економіки. Основними критеріями
для порівняння цих програмних продуктів є: фун-
кціональні можливості; використання сучасної
методики розрахунку, що базується на іміта-
ційній моделі грошових потоків; комплексний
підхід до вирішення різних аспектів інвестицій-
ного проектування (планування інвестиційної,
операційної і фінансової діяльності, порівняль-
ний аналіз); детальний опис параметрів проекту;
можливість опису економічного оточення
(інфляція, курс валют, податки тощо); аналітичні
можливості (повнота набору показників ефек-
тивності інвестицій, фінансових і виробничих по-
казників); оформлення результатів [1, с. 20].

Розглянемо докладніше найактуальніші
програмні продукти.

Project Expert — це перспективна програ-
ма, завдяки своїм можливостям є стандартом
для бізнес планування та оцінки інвестиційних
проектів у Росії, країнах СНД і Балтії. Аналі-
тична система програми дозволяє "прожити"
плановані інвестиційні рішення без втрати
фінансових коштів, надати необхідну фінансо-
ву звітність потенційним інвесторам і кредито-
рам, обгрунтувати для них ефективність участі
в проекті. Дана програма незамінна для ство-
рення і вибору оптимального плану розвитку
бізнесу, опрацювання фінансової частини
бізнес плану, аналізу інвестиційних проектів.

Project Expert дозволяє моделювати діяль-
ність різних галузей і масштабів — від невели-
ких венчурних компаній до холдингових струк-
тур. Програма широко використовується для
планування виробництва і надання послуг в
банківському бізнесі, телекомунікаціях, будів-
ництві, ритейлі, переробній та легкій промис-
ловості, машинобудуванні, аерокосмічній га-
лузі, нафтовидобутку і нетфепереробці, хімії,
транспорті, енергетиці [2, с. 54].

Крім Project Expert програми ПАРУС і Га-
лактика ERP дуже схожі за своїми функціо-
нальними можливостями і використовуються
для фінансового аналізу на підприємствах.

ПАРУС і Галактика ERP володіють модуль-
ною структурою. Кожен модуль призначений для
автоматизації окремих, вузьких завдань. Модулі
об'єднані в контури, які дозволяють автоматизу-
вати весь спектр завдань однієї предметної об-
ласті. Така структура дозволяє замовнику виб-
рати саме те, що йому потрібно. У системі реалі-
зована концепція компонентної моделі: всі оди-
ниці системи сформовані в компоненти, які взає-
модіють між собою через спеціальні інтерфейси,
і які логічно об'єднані в модулі. Наявність версій
у компонентів дозволяє перейти від оновлення
системи до оновлення окремих компонентів, що
мінімізує витрати замовника.

Дані програми володіють можливостями
автоматизувати також бухгалтерський облік,
основні торговельні процеси і складський
облік, розрахунок заробітної плати, кадровий
облік. Також їх використовують на малих під-
приємствах, у торгівлі, в бюджетних організа-
ціях тощо.

На ринку новітніх інформаційних продуктів
також існує система БЕСТ-Ф, що призначена як
для оперативного аналізу власної фінансово-гос-
подарської діяльності, так і для проведення неза-
лежної зовнішньої експертизи і аналізу економі-
чного стану підприємства з метою розробки стра-
тегії його розвитку. Вона об'єднує можливості
електронної таблиці і бази даних, може обробля-
ти різну інформацію, яка або вводиться вручну або
імпортується з текстового файлу. Програма має
два варіанти виконання: "Зовнішній аналіз" і
"Внутрішній аналіз", спеціалізованих функцій і
шаблонів аналітичних документів. Також за допо-
могою закладених в програму методик, об'єдна-
них у систему комплексного аналізу, можна роз-
рахувати такі показники підприємства, як струк-
тура майна, платоспроможність, фінансова
стійкість, ділова активність [3, с. 45].

Важливими можливостями володіє "1С-
АФСП". Вона має набір прикладних рішень,
побудованих за єдиними принципами і на єди-
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ній технологічній платформі. Система програм
дозволяє вирішувати різні завдання обліку та
управління на підприємствах незалежно від їх
профілю. Керівник може вибрати рішення, яке
відповідає поточним потребам підприємства і
буде надалі розвиватися в міру зростання
підприємства або розширення завдань автома-
тизації.

Система готує також коротке резюме про
фінансовий стан підприємства, що містить
текст і графіки. Для оцінки фінансового стану
підприємства в системі застосовуються "гори-
зонтальний" і "вертикальний" аналіз пасивів і
активів аналітичного балансу (відносні і абсо-
лютні зміни в структурі майна і джерелах його
формування); прибутків і збитків (фінансові
результати); притоків і відтоків грошових
коштів; ефективності, що характеризує рента-
бельність діяльності і прибутковість вкладень;
платоспроможності (коефіцієнт покриття,
проміжний коефіцієнт покриття, термінова і
абсолютна ліквідність, коефіцієнт Бівера, ін-
тервал самофінансування, показник Альтама-
на і т.д.); фінансової стійкості (рівень власного
капіталу, співвідношення позикового і власно-
го капіталу, коефіцієнт покриття необоротних

активів власним і довгостроковим позиковим
капіталом).

У "1С: Підприємство" існує п'ять типових
"компонент". Три з них використовуються для
ведення обліку, а інші дві — для більш специ-
фічних функцій. Перший модуль "Бухгалтерсь-
кий облік", наявність якого дозволяє викорис-
товувати такі об'єкти, як бухгалтерські плани
рахунків, операції, проводки. Другий модуль
"Оперативний облік" дозволяє використовува-
ти об'єкт-регістри. Третій модуль "Розрахунок"
дозволяє використовувати журнали розра-
хунків, види розрахунків і групи розрахунків.
Модуль "Управління розподіленими інформа-
ційними базами (УРІБ)" дозволяє здійснювати
обмін інформацією (синхронізацію) між фізич-
но віддаленими вузлами однієї логічноцільної
бази даних. Наприклад, обмін даними між бух-
галтерією і віддаленим складом. Модуль "Веб-
розширення" дозволяє створювати веб-інтер-
фейс до облікової бази даних на основі техно-
логії ASP.

Також існує технологія створення "Зовнішніх
компонент", які можуть бути розроблені сторон-
німи розробниками для розширень функцій "1С:
Підприємство". Спочатку ця технологія була ство-

Таблиця 1. Функціональні можливості і недоліки програмних продуктів для фінансистів

№ Програми Функціональні можливості Недоліки 

1 Project Expert - дозволяє створити бездоганний бізнес-план; 

- спрогнозувати загальні показники ефективності 
для групи проектів, що фінансуються із 
загального бюджету; 
- оцінити, як виконання проекту вплине на 
ефективність діяльності підприємства; 
- в основу Project Expert покладена методика 
UNIDO за оцінкою інвестиційних проектів і 
методика фінансового аналізу, визначена 
міжнародними стандартами IAS 

- не завжди зрозуміло введення якої 
інформації обов’язково 
 

2 програма 
ПАРУС 

- комплексність; 
- готові рішення та гнучке настроювання; 
- інтеграція з Місrоsoft Office; 
- мультивалютність; 
- можливість аналізу облікових даних  
- розмежування доступу і функцій; 

- інформаційне забезпечення користувачів 

- зайва кількість вікон; 

- нераціональна схема розбивки вікон 

на зони і порядок заповнення 
інформації по зонам; 

- не враховується такі вимоги, як 
необхідність розбивки великих груп 

інформації на більш дрібні 
3 Галактика ERP - аналіз фінансового стану підприємства за 

методикою Ковальова і ін.; 

- дозволяє модифікувати вже підготовлені 
розробниками шаблони аналітичних таблиць і 
створювати власні 

- не зовсім зручний графічний 
редактор; 

- відносно висока вартість і складність 
системи 

4 БЕСТ-Ф - зручний довідник функцій, велика кількість 
реалізованих функцій, зручний табличний 
редактор; 

- аналіз структури майна, платоспроможності, 
фінансової стійкості і ін.; 

- наявність реалізованих методик, затверджених 

офіційними органами 

- перетворення початкової інформації 
в інший стандарт фінансової звітності; 
- не має текстового висновку за 
наслідками аналізу 

5 1С: 

Підприємство 
- вбудована об'єктивно орієнтована мова, 
спеціально розроблена компанією 1С; 

- єдина технологічна платформа; 
- комплексна оцінка фінансового стану; 
- графічний ролик, порівняння підприємств за 
показниками і рядками балансу, пошукова 
система, будь-яка кількість валют; 
- текстовий висновок за наслідками аналізу 

- складність освоєння даної програми;  

- неможливість роботи з графікою і 
відсутність безкоштовної 
демонстраційної версії даної програми; 

- немає стандарту розміщення кнопок 
управління вікном документа 
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рена для роботи з численним торговим обладнан-
ням. На сьогодні у зв'язку з гнучкістю даної тех-
нології, зовнішні компоненти створюються для
вирішення практично будь-яких завдань з числа
тих, для вирішення яких програма "1С: Підприєм-
ство" спочатку була не здатна [2, с. 60].

У таблиці 1 наведено узагальнену інформа-
цію функціональних можливостей і недоліків
розглянутих вище програмних продуктів.

Таким чином, можна зробити висновок про
те, що в умовах розвитку ринкової економіки
необхідно організувати господарську діяльність
відповідно до вимог об'єктивних економічних
законів, якнайповніше використовувати перева-
ги, закладені в різноманітних формах власності.
Реалізувати ці можливості допоможуть фінансо-
вий і економічний аналіз, а також системи, що
базуються на сучасних інформаційних техноло-
гіях. Інформаційні технології значно частіше ста-
ли використовуватися на різних підприємствах і
кожна з них має відповідні характеристики.

Враховуючи вище наведені переваги та не-
доліки програм, можна визначити, яка з них
буде найефективнішою для підприємства. Та-
кож програми необхідно обирати відповідно до
потреб підприємства, а саме, які розрахунки і
показники потрібно мати фінансистам і керів-
никам підприємства.

ВИСНОВОК
Порівняльна характеристика найбільш по-

ширених на ринку систем автоматизації фінан-
сового аналізу і виявлені можливості впровад-
ження програмних продуктів на підприємствах
України показав наступне.

Розвиток інформаційних технологій розши-
рює горизонт можливостей комплексного ана-
лізу господарської діяльності підприємства і
значно полегшує роботу фінансиста.

Оперативність отриманих у процесі фінан-
сового аналізу даних для поточного і стратегіч-
ного управління і можливість керівництва своє-
часно реагувати на погіршення фінансового ста-
ну підприємства знаходяться в прямій залеж-
ності від наявності сучасних інформаційних тех-
нологій для проведення аналізу на підприємстві.
Найбільш ефективною організаційною формою
проведення фінансового аналізу в умовах ком-
п'ютеризації є створення автоматизованих ро-
бочих місць фінансових аналітиків.

На сьогодні на ринку комп'ютерних про-
грам є універсальні аналітичні програми, яким
віддають перевагу більшість користувачів, і
спеціальні, що використовуються в окремих
галузях економіки. Значні переваги серед них
мають ті системи, які дозволяють користувачеві

змінювати алгоритми показників, що розрахо-
вуються, і навіть створювати власні методики
із своїм набором розрахункових показників.
Найбільш прийнятними для використання в
цьому плані є такі програмні продукти, як сис-
тема БЕСТ-Ф, система "1С-АФСП", модуль
"Фінансовий аналіз" системи "Галактика".

Таким чином, впровадження інформаційних
систем і технологій на робочому місці фінан-
систа підприємств будь-якої форми власності
і виду економічної діяльності — запорука ефек-
тивної і стабільної роботи підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Недостатня кількість обігових коштів чи їх

надмірна кількість на підприємстві призводить до
розбалансування структури активів. Так, суттє-
ве значення в структурі активів підприємств Ук-
раїни має дебіторська заборгованість. Надмірна
дебіторська суттєво відволікає оборотні кошти і
як результат на підприємстві виникає додаткова
необхідність отримання кредитів, що призводить
до виникнення додаткових витрат і як результат
до зменшення прибутку підприємства. А як відо-
мо, максимізація прибутку є головною метою
діяльності будь-якого підприємства. Отже, на-
лежної уваги слід приділити дослідженню та
вдосконаленню процесу управління дебіторсь-
кою заборгованістю з метою покращення фінан-
сових результатів діяльності підприємств, що
дасть можливість вирішити ряд проблем, викли-
каних наявністю дебіторської заборгованості та
неконтрольованим її збільшенням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням визначення сутності цих понять
займались чимало вчених як вітчизняних, так і
зарубіжних. Проблемі управління дебіторсь-
кою заборгованістю приділяється значна ува-
га як серед українських, так і серед зарубіж-
них вчених. Серед українських можна назвати
таких як І. Бланк, Г. Ситник, Ф. Бутинець,
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ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної статті є визначення проблем по-

в'язаних з управлінням дебіторською заборгова-
ністю та застосування факторингу та форфейтин-
гу як інструментів ефективного управління нею.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для забезпечення платоспроможності,

ліквідності, прибутковості підприємства шля-
хом створення ефективного механізму управ-
ління дебіторської заборгованості передбачає
виконання таких етапів управління дебіторсь-
кою заборгованістю:

— формування інформаційної бази;
— формування умов надання комерційних

кредитів та процедури інкасації дебіторської
заборгованості;

— визначення допустимого обсягу портфе-
ля дебіторської заборгованості на основі про-
гнозованого обсягу реалізації;

— моніторинг складових портфеля дебі-
торської заборгованості та структурування її
за термінами погашення; розробка змін умов
кредитування різних дебіторів з метою збіль-
шення обсягів продажу;

— оцінка можливостей рефінансування
портфеля дебіторської заборгованості [2].
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Залежно від своєчасності погашення неопла-
чена дебіторська заборгованість поділяється на
безнадійну та сумнівну. Безнадійна дебіторська
заборгованість — це поточна дебіторська забор-
гованість, щодо якої є певність про її неповер-
нення боржником або за якою закінчився термін
позовної давності (3 роки). Сумнівним боргом є
заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги, щодо якої є непевність у тому, що вона
буде погашена боржником [3]. Тому недопущен-
ня утворення такої заборгованості є важливою
етапом в управлінні підприємством. А основною
метою управління дебіторською заборгованістю
є мінімізація її обсягу та строків інкасації боргу.

У процесі прийняття рішень щодо надання
комерційного кредиту покупцям продукції не-
обхідно зважити всі плюси і мінуси такої так-
тики та визначити загальний ефект від інвесту-
вання коштів у дебіторську заборгованість.

До переваг широкого застосування кредит-
ної політики у відношеннях з покупцями про-
дукції слід віднести збільшення реалізації про-
дукції та збільшення доходів і прибутку підприє-
мства в умовах високої ринкової конкуренції.

Недоліками кредитної політики є:
— можливе виникнення безнадійної дебі-

торської заборгованості;
— додаткові фінансові витрати у випадку за-

лучення короткострокових банківських кредитів
для компенсації дебіторської заборгованості;

— можливі (альтернативні) витрати у зв'язку
з відволіканням грошових коштів з обороту [1].

Для ефективного управління дебіторською
заборгованістю підприємства застосовують ре-
фінансовування. Під рефінансуванням розу-
міють переведення дебіторської заборгова-
ності в інші форми оборотних активів підприє-
мства (грошові кошти або високоліквідні цінні
папери) з метою прискорення розрахунків. До
основних форм рефінансування дебіторської
заборгованості можна віднести: спонтанне фі-
нансування, факторинг, облік векселів або їх
продаж на фондовому ринку, форфейтинг [5].

Українські підприємства використовують
факторинг як одну з найефективніших форм ре-
фінансування рідко — у разі гострої потреби у
кредиті й на дуже короткий термін. Це пов'яза-
но, насамперед, із тим, що в Україні поширена
передоплата за товар і слабо розвинений комер-
ційний (товарний) кредит як високоризиковий.
До того ж факторинг у сучасному варіанті як
тільки з'явився на вітчизняному ринку.

Факторинг — придбання права на стягнення
боргів, на перепродаж товарів і послуг з подаль-
шим отриманням платежів по них. При цьому
мова йде, як правило, про короткострокові ви-

моги. Іншими словами, факторинг є різновидом
посередницької діяльності, при якій фірма-по-
середник (факторингова компанія) за певну пла-
ту одержує від підприємства право стягувати і
зараховувати на його рахунок належні йому від
покупців суми грошей (право інкасувати дебі-
торську заборгованість). Факторингове обслу-
говування найбільш ефективне для малих і се-
редніх підприємств, які традиційно відчувають
фінансові труднощі через несвоєчасне погашен-
ня дебіторами та обмеженість доступних для
них джерел кредитування. Цей метод тим паче
цікавий для даних підприємств, оскільки допов-
нюється елементами бухгалтерського, інформа-
ційного, рекламного, збутового, юридичного,
страхового та іншого обслуговування кредито-
ра (клієнта), що дає можливість клієнтам зосе-
редитися на виробництві та економити на вит-
ратах з оплати праці.

Поряд з факторингом підприємства України
застосовують форфейтинг для рефінансування
дебіторської заборгованості. Форфейтинг, як і
факторинг, є операцією з продажу дебіторської
заборгованості. Однак існують і помітні відмін-
ності між цими операціями. Слід зазначити, що
сутність операції форфейтинг заклечається в
тому, що продавець, надаючи відстрочку по пла-
тежах, може вимагати від покупця виписати бор-
гову розписку (вексель). За векселем продавець
отримує безперечне право отримання платежу за
векселем при настанні терміну виконання зобов'-
язання. Для зменшення ризику продавець може
вимагати гарантій третьої особи виконання зобо-
в'язань за векселем. Гарантія третьої особи на век-
селі називається авалем, а вексель — авальованим.
Вексель можна в будь-який момент продати третій
особі (форфейтеру) надписавши його.

Доцільність використання того чи іншого
методу визначається метою, якої бажає креди-
тор (продавець, експортер).

Щоб прискорити погашення дебіторської
заборгованості, необхідно проводити поглиб-
лений аналіз платоспроможності клієнтів,
своєчасно оформляти розрахункові докумен-
ти, застосовувати передоплату, вексельні роз-
рахунки та інші прогресивні форми.

ВИСНОВКИ
Для ефективного управління підприєм-

ством загалом управління дебіторською забор-
гованістю має велике значення, адже ефектив-
на політика управління дебіторами дозволяє
розширювати ринки збуту товарів, залучати
нових реалізаторів продукції, але прорахунки
в роботі із дебіторами можуть призвести до
непередбачуваних наслідків, у тому числі і до
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банкрутства підприємства. Ефективне управ-
ління дебіторською заборгованістю дає мож-
ливість суттєво збільшувати об'єми продажів,
що позитивним, проте є і негативний бік — ри-
зик виникнення простроченої та безнадійної
заборгованості. Отже, управління дебіторсь-
кою заборгованістю зводиться до:

— формування кредитного рейтингу клієн-
тів; класифікації дебіторської заборгованості
по видах;

— ведення реєстру старіння заборгованості;
оцінки реальної вартості і обертання дебіторсь-
кої заборгованості;

— включення дебіторської заборгованості
в систему операційних бюджетів;

— реструктуризація дебіторської заборго-
ваності.
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика факторингу і форфейтингу

ФАКТОРИНГ ФОРФЕЙТИНГ 

Об’єкт - переважно рахунок-фактура. Об’єкт - переважно вексель 
Короткострокове кредитування (до 180 дней) Середньострокове кредитування ( (від 180 днів до 

10 років) 
Сума кредиту обмежена можливостями 

фактора 
Сума кредиту може бути досить високою 

внаслідок можливості синдикації 
Фактор авансує оборотний капітал кредитора 
70-90% суми боргу. Решта 10-30% надходять 
на рахунок кредитора тільки після погашення 
боргу покупцем продукції за вирахуванням 
комісії та відсотків 

Форфейтер виплачує суму боргу повністю за 
вирахуванням дисконту 

Фактор або залишає за собою право регресу 
до експортера або відмовляється від цього 
права, але навіть у цьому випадку при 

експорті товарів політичні та валютні ризики 

несе експортер 

Форфейтер несе всі ризики несплати боргу 
включаючи політичні та валютні ризики при 

експорті товарів 

Операція може бути доповнена елементами 

бухгалтерського, інформаційного, 
рекламного, збутового, юридичного, 
страхового та іншого обслуговування 
кредитора (клієнта) 

Не передбачає будь-якого додаткового 
обслуговування 

Можливість перепродажу факторингового 
активу фактором не передбачена 

Передбачається можливість перепродажу 
форфейтером форфейтингового активу на 
вторинному ринку 

Не потрібні гарантії від третьої особи Вимагається гарантія третьої особи (аваль) 
Передбачає кредитування під вже існуючу 
грошову вимогу, або під вимогу, яка виникне 
в майбутньому, але чітко визначену в 
договорі купівлі-продажу 

Можливе кредитування в обмін на фінансовий 

вексель, випущений з метою акумуляції коштів, 
для реалізації інших цілей, не обмежених 

торговим 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Ефективне корпоративне управління перед-
бачає сумлінне та чесне ведення справ. Інвес-
тори це цінують, переймаючись довірою і вкла-
дають кошти в таку корпорацію. Це прямо
впливає на підвищення ринкової вартості та
привабливості компанії і полегшує їй доступ до
засобів інвесторів.

Найвагоміший аргумент на користь удоско-
налення системи корпоративного управління
полягає в тому, що таке вдосконалення сприяє
зростанню прибутковості компанії. Всі дослі-
дження, та й просто здоровий глузд показують,
що поліпшення системи корпоративного управ-
ління безпосередньо і негайно призводить до
підвищення вартості акцій компанії. Причина
очевидна: чим краще система корпоративного
управління, тим вище рівень довіри інвестора і,
отже, тим менше ризик і вище вартість.

Крім того, природно, що зростання вартості
компанії відповідає основному завданню ради
директорів, що полягає в максимальному збіль-
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шенні її привабливості для акціонерів. У таких
компаніях курс акцій вище, а позикові кошти
їм обходяться дешевше або пропонуються на
більш вигідних умовах, коли інвестори їм дові-
ряють, що якраз і буває при хорошому корпо-
ративному управлінні. Додаткова перевага
підвищення прибутковості компанії полягає в
можливості залучати капітал на більш вигідних
умовах. Це відноситься як до акціонерного, так
і до позикового капіталу. Компанія, яка в своїй
практиці дотримується принципів ефективно-
го корпоративного управління, користується
довірою інвестиційного товариства [1].

Підвищення ступеня керованості компанії,
її підзвітності власникам, поділ функцій влас-
ника і менеджера дозволяє компаніям, що
впровадили систему корпоративного управлі-
ння, підвищити ефективність роботи, керо-
ваність і підзвітність акціонерам.

Професійно працююча рада директорів за-
безпечує стратегічне планування та контроль
за діями менеджменту, в той час як професій-
ний і правильно мотивований менеджмент у
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своїй поточній діяльності з управління компа-
нією докладає максимум зусиль для виконан-
ня поставлених цільових завдань.

У сучасних умовах жорсткої конкуренції,
швидкої зміни ринкової кон'юнктури, оновлення
технологій, збільшення обсягів інформації під-
приємства знаходяться в стані постійної зміни.
Стійкими залишаються лише цінності та культу-
ра. Однак рівень розвитку даних категорій цілком
залежить від стану розвитку соціально-економіч-
них факторів. Кризові явища початкового етапу
переходу України до ринкової економіки зіграли
негативну роль на формуванні ціннісних орієн-
тирів і культури, в тому числі, і у виробничій сфері.

Так, на побудові організаційної культури
вітчизняних підприємств негативно познача-
ються психологічні фактори, пов'язані з тота-
літарним режимом роботи, зокрема, безініціа-
тивність, безпорадність, подвійна мораль, звич-
ка покладатися на опіку держави і водночас не
довіряти їй (порушувати закони).

Тому на сьогодні одним з найбільш важли-
вих завдань корпоративного управління є фор-
мування якісного нового ставлення до праці,
підвищення загального культурного рівня пер-
соналу. При цьому найбільше можливостей для
формування організаційної культури у великих
організацій та підприємств — корпорацій. Кор-
порації, як правило, займають провідні позиції
в економіці держави, впливають не тільки на
неї, а й на політику, соціальне життя.

У зв'язку з побудовою нової економічної си-
стеми на пострадянському просторі, а також уча-
стю в нашій економіці представників західного
бізнесу, за останні 10 років накопичилося вже
достатньо прикладів для того, щоб оцінити про-
цес побудови нової корпоративної культури для
бізнес-спільноти в Україні. Великі, а за ними і се-
редні українські підприємства, приміряють на
себе принципи західного менеджменту і все ак-
тивніше використовують міжнародний досвід.

По суті, корпоративна культура є прикладом
того, як розвиток цивілізації та науково-техніч-
ний прогрес формують у суспільства потребу
розвивати духовну культуру, а також усвідомлю-
вати пріоритетність етики у трудовій діяльності.

Якщо сьогодні підприємство, компанія,
фірма або державна структура бажають бути
успішними, їм необхідно створити в своєму ко-
лективі певний клімат, основу якого становить
корпоративна культура. Чим сильніше корпо-
ративна культура, тим сильніше компанія як
зовні, так і внутрішньо, а потужна корпорація
є важливою складовою стабільності економіч-
ного і суспільного життя держави. Цим і пояс-
нюється те, що останнім часом питання корпо-

ративної культури все більше привертає увагу
теоретиків і практиків управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній літературі існує досить багато
визначень, що таке корпоративна культура.
Більшість авторів сходиться на тому, що куль-
тура корпорації являє собою складну компо-
зицію важливих припущень, прийнятих і по-
ділюваних членами корпорації.

Часто корпоративна культура трактується
як прийняті більшою частиною організації
філософія та ідеологія управління, припущен-
ня, ціннісні орієнтації, очікування і норми, що
лежать в основі відносин і взаємодії як усере-
дині організації, так і за її межами.

В.А. Співак наводить такі принципи корпо-
ративної культури [5]:

1. Культурна корпорація — це сучасна
організація по всіх факторах культури (мате-
ріальних і духовних).

2. Це гармонійна організація, в якій окремі еле-
менти культури за рівнем свого розвитку, за спря-
мованістю, за ідеями, цілями, завданнями, спосо-
бами досягнення цілей відповідають один одному.

3. Це організація, яка живе по закону, а не
за поняттями.

4. Це соціально-економічна і технічна сис-
тема, яка спирається на досягнення наук.

5. Це організація, де людей сприймають як
головну цінність.

6. Це організація, що постійно розвиваєть-
ся, яка будує свої відносини з суб'єктами внут-
рішнього і зовнішнього середовища на основі
розуміння їх системної сутності і унікальності.

Д. Елдрідж і А. Кромбі під культурою орга-
нізації розуміють унікальну сукупність норм,
цінностей, переконань, що визначають спосіб
об'єднання груп і окремих особистостей в
організацію для досягнення встановлених пе-
ред нею цілей [7].

К. Голд вважає, що корпоративна культура
— це унікальні характеристики особливостей
організації, що виділяє її серед інших в галузі.

Г. Морган визначає культуру у метафізич-
ному розумінні як один із засобів здійснення
організаційної діяльності за допомогою вико-
ристання мови, фольклору, традицій та інших
засобів передачі основних цінностей, переко-
нань, ідеологій, які спрямовують діяльність
підприємств в необхідному руслі.

М. Мескон визначає культуру як атмосфе-
ру і клімат в організації. За його словами, куль-
тура відображає звичаї, які переважають в
даній організації [3].
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Е. Уткін бачить корпоративну культуру як си-
стему цінностей і переконань, що розділяються
всіма працівниками фірми, і обумовлюють їх по-
ведінку, характер життєдіяльності організації [6].

Своє визначення корпоративної культури
пропонують О.С. Виханський і О.І. Наумов:
набір найбільш важливих припущень, що сприй-
маються членами організації та виражаються в
цінностях, декларованих організацією, і задають
людям орієнтири в їх поведінці і діях [2].

На думку Л. Савчук і А. Бурлакової, корпо-
ративна культура складається з трьох рівнів: зов-
нішнього, базового і внутрішнього [4]. Її пізнан-
ня починається з першого, "зовнішнього", що
включає такі видимі зовнішні атрибути: унікаль-
ний фірмовий стиль, символи, організаційні це-
ремонії, тобто все те, що можна відчувати і сприй-
мати п'ятьма почуттями людини (зір, слух, смак,
нюх, дотик). Тут речі і явища легко виявити, але
інтерпретувати і розшифровувати їх в термінах
корпоративної культури не завжди просто. На-
ступний рівень — "базовий". На цьому рівні
пізнання поглиблюється. Цінності цього рівня
більш глибокі, в порівнянні з попереднім, хоч і є
їх продовженням. Вони складають основу, на якій
будуються норми і форми поведінки; розділяють-
ся і декларовані засновниками, авторитетними
працівниками, виступають ключовою ланкою, що
формує єдність поглядів і дій всіх співробітників.
До таких цінностей належать місія компанії, її ко-
декс, правила взаємовідносин співробітників ком-
панії. Окрім перших двох, у будь-якій організації,
завжди існує ще один рівень — "внутрішній". Він
прихований від очей сторонньої людини, оскіль-
ки включає незадекларовані правила, що регулю-
ють відносини співробітників компанії, як між
собою, так і з зовнішнім світом. Вплинути на про-
цес створення такого неписаного кодексу пове-
дінки досить складно. У той же час, він безумов-
но важливий — в силу можливого позитивного
чи негативного впливу на формування та реалі-
зацію перших двох рівнів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Отже, корпоративна культура — це комплекс
зовнішніх атрибутивних чинників, базових цінно-
стей та внутрішніх недекларованих правил повед-
інки персоналу корпорації, які визначають якість
адаптації нових співробітників, забезпечують
підтримку норм і правил поведінки, спрямовують
і об'єднують дії персоналу, спонукають співробі-
тників активно брати участь у справах організації.

Слово "культура" (лат. культура, форми:
colui, cultum, colere) має латинське коріння і

означає обробляти, вирощувати, розводити,
проживати, населяти, турбуватися, поважати
і, нарешті, бути освіченим, мати хороші мане-
ри. Культуру не можна розкласти на складові,
виміряти, або описати певними формулами.

Словосполучення "корпоративна культура"
вперше було вжито в XIX столітті у військовій
термінології німецьким фельдмаршалом Моль-
тке. Їм він визначив відносини у офіцерському
середовищі. Вже наприкінці XIX століття вив-
ченням впливу людських відношень всередині
корпорації почали займатися представники
Школи менеджменту людських відносин.

Дослідженню впливу організаційної пове-
дінки на діяльність підприємства сприяв Хоу-
торнській експеримент, проведений в чиказькій
компанії "Вестерн електрик" (Western Electric)
на початку 30-х років XX сторіччя групою аме-
риканських вчених на чолі з Елтоном Мейо,
щоб дослідити діяльність корпорації в культур-
ному аспекті. Висновки вченого щодо необхід-
ності "осмисленого життя для індивідуума в
компанії", розвитку "почуття групової причет-
ності" на основі спільних цінностей стали своє-
рідним поштовхом до подальших спроб дослі-
дження потреб і поведінки працівників з точки
зору культури їх організації.

У другій половині XX століття почали з'явля-
тися перші більш-менш чіткі визначення культури
організації. Поняття "корпоративна культура"
охоплює явища духовного і матеріального життя
колективу, а саме: домінуючі в ньому моральні
норми і цінності, кодекс поведінки, ритуали та ін.

Концепція цього явища не має єдиного трак-
тування.

Найпростіше визначення корпоративної
культури — це звичайний спосіб поведінки
співробітників в компанії. Те, як співробітник
буде себе вести в організації, залежить не стільки
від формальних процедур і правил, які просто не
можуть регламентувати кожен крок співробітни-
ка, а більше від норм поведінки, що склалися в
групі, від цінностей, якими керується працівник,
від ставлення співробітника до певних явищ і по-
нять, від деяких "ритуалів". Саме норми, цінності,
ставлення та ритуали складають корпоративну
культуру кожної компанії. Корпоративна куль-
тура створюється постійно, досить тривалий час,
і створюється співробітниками компанії, які ве-
дуть себе так, а не інакше.

Типова поведінка постійно перетворюється
на норму, якої мають дотримуватися всі співро-
бітники компанії і яку повинні приймати всі нові
співробітники, які приходять в компанію.

На жаль, в українських ділових колах
єдиної думки про корпоративну культуру та її
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значення поки ще немає. Роботи соціологів
свідчать про те, що:

1) 55% сучасних українських керівників вва-
жають, що в ідеалі вона повинна бути на підпри-
ємстві;

2) 40% українських підприємців намагають-
ся сформувати її за допомогою західних тех-
нологій;

3) 35% визнають необхідність її у своїй ком-
панії, але для цього у них не вистачає ні часу, ні
ресурсів;

4) 25% взагалі вважають її непотрібною.
Основне завдання, яке вирішується за допо-

могою корпоративної культури — це традиційне
створення і збереження цілісності і стабільності
підприємства в цілому і колективу зокрема.

На сучасному етапі розвитку українських
компаній, керівники підприємств і топ-менед-
жери вважають корпоративну культуру певно-
го роду "панацеєю", засобом від усіх хвороб. І
якщо фахівець з людських ресурсів приходить
у компанію, йому ставиться першочергове зав-
дання — розвинути або створити корпоратив-
ну культуру компанії. Причому така постанов-
ка питання характерна для українських ком-
паній, коли фінансові показники не задоволь-
няють показниками успішності.

Сьогодні існує дефіцит кваліфікованих, дос-
відчених і лояльних кадрових робітників. Тому
розвиток кадрів, збереження кваліфікованого
колективу, вкладення в персонал і установка на
стабільність — характерні риси підприємств,
навіть орієнтованих на нову ідеологію. Установ-
ка на команду, сім'ю реалізується практично на
всіх підприємствах. Формування команди і роз-
виток командного духу розглядається обов'яз-
ковою умовою успішності та ефективності.

Приживлюваність в організації елементів
корпоративної культури залежить від її "сили".
"Сила" культури організації визначається на-
ступними параметрами:

1) ступінь розподілення елементів корпора-
тивної культури членами організації;

2) ясність пріоритетів культури;
3) кількість елементів та/або припущень,

поділюваних працівниками.
Тобто можна сказати, що чим більша

кількість працівників організації поділяє і прий-
має цінності і припущення корпоративної куль-
тури, чим більш чітко визначені і прописані
пріоритети, тим корпоративна культура силь-
ніше, а значить, має більш глибокий вплив на
поведінку працівників корпорації.

Корпоративна культура, її принципи та зав-
дання тісно пов'язані з таким і поняттями як
цілі корпорації та імідж компанії.

Визначення цілей організації — чи повинна
вона діяти заради отримання максимального при-
бутку або "служити споживачам" і зберігати прин-
цип клієнтоорієнтованості — являє собою дуже
важливе питання, від якого безпосередньо зале-
жить політика і стратегія розвитку організації.

Орієнтація на клієнта — це орієнтація на
довгострокові відносини, тривалість розвитку,
розуміння того, що "ми прийшли в бізнес всерйоз
і надовго".

Відповідно і працівники корпорації сприй-
мають трудові відносини з нею як довгостро-
кові, по іншому сприймають її базові цінності і
з гордістю оцінюють свою приналежність до
даної організації.

З точки зору клієнтів, одним з основних па-
раметрів оцінки організації являє її імідж у діло-
вому середовищі. Імідж — це фактор довіри
клієнтів до фірми і до товару, фактор росту чис-
ла продажів, кредитів, а відповідно від цього без-
посередньо залежить занепад чи процвітання
компанії. Потрібно пам'ятати про те, що імідж —
це поняття динамічне, і залежить безпосередньо
від поведінки співробітників компанії.

В українському бізнесі досить часто навіть
зараз використовується модель поведінки, за
якої компанія декларує "клієнтоорієнтований"
підхід до бізнесу, але поведінка її співробітників,
принципи ведення бізнесу, бізнес- поведінка
цілком орієнтована скоріше на зворотне. Все
частіше для представників середнього бізнесу
приходить розуміння того, що декларування
якихось принципів з не підкріпленими фактами
завдають непоправної шкоди іміджу компанії.

Корпоративна культура багатоелементна і
завжди структурована, вона складається з бага-
тьох елементів, наприклад: критерії прийняття на
роботу, просування і звільнення працівників; кри-
терії визначення винагород і статусів; реакція
керівництва на критичні ситуації в корпорації;
тренінгова політика, можливості для навчання та
особистісного та професійного розвитку і т.д.

Перед кожною організацією стоїть завдан-
ня відповідності стратегії розвитку та існуючої
корпоративною культурою. У тому випадку,
якщо такої відповідності не спостерігається, то
виникає серйозна проблема як в досягненні
поставлених цілей, так і в морально-психоло-
гічному кліматі в колективі організації.

Однак прив'язка корпоративної культури до
результатів діяльності підприємства слабка, за-
лежність економічного ефекту від характеристик
культури якщо й артикулюється, то тільки як дек-
ларація, підтвердження цьому на рівні конкретних
управлінських практик мало. Нові цілі корпора-
тивності на даний момент є зовнішніми по відно-
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шенню до колективів підприємств. Такі поняття,
як прибуток, ринок, клієнт поки є тільки підтри-
муваними, але не розділяються цінностями.

Сьогодні менеджмент акцентує свою увагу на
цінностях трудової поведінки та якості трудових
ресурсів, зміна яких має забезпечити в майбут-
ньому прийняття ринкових бізнес — цінностей.

Передумовами цього є незадоволеність нових
менеджерів якістю робочої сили, причому не
рівнем професіоналізму, а соціальною не-
зрілістю, неготовністю до роботи в нових умовах.
Управлінці журяться з приводу тотальної неса-
мостійності, безініціативності і ліні працівників.
Вимоги ринку змушують активно займатися
зміною цієї ситуації. Наслідком чого є формулю-
вання таких цінностей, як індивідуальна відпові-
дальність, дисципліна, ініціативність, мобільність.

Мета нової корпоративної культури — фор-
мування ринкового економічного мислення пра-
цівників усіх рівнів. Але поділяють нові цінності
поки тільки менеджери вищої та середньої лан-
ки. Навіть на підприємствах, які усвідомлено зай-
маються питанням формування нової культури,
менеджери визнають, що до робочих нова ідео-
логія не доходить. Таку ситуацію обумовлює в
першу чергу проблема трансляції нових ціннос-
тей зверху — вниз, що виражається в культурно-
му протиріччі між "новими" і "старими" кадрами.

Потрібно розуміти, що корпоративну культу-
ру формує поведінка співробітників, тобто куль-
туру визначають ті фактори, які здатні вплинути
на поведінку: перш за все персональна та групо-
ва мотивація співробітників, їх цінності та нор-
ми, система стимулювання і винагороди (співро-
бітник визначає, що є цінним для компанії і які
норми поведінки тут прийнятні, виходячи з того,
за що компанія винагороджує і за що карає).
Дуже сильними факторами, які впливають на
корпоративну культуру, є поведінка лідерів,
зовнішні і внутрішні інформаційні потоки, видатні
та урочисті події, які відбуваються в компанії.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Виходячи з вищесказаного, можна відзначи-
ти, що вплив на фактори, що визначають корпо-
ративну культуру, дозволить якісно підвищити її
рівень, а, отже, і підвищити загальну результа-
тивність діяльності всього підприємства в цілому.

Основною перешкодою на шляху форму-
вання нових культурних практик стають лінійні
керівники. На більшості підприємств, де працює
нова команда менеджерів, спостерігається про-
тистояння між виробничниками і управлінця-
ми. Начальники цехів як і раніше ратують за
пріоритет і розвиток виробництва (в той час як
нові управлінці роблять ставку на маркетинг і

управління фінансами), реалізують колек-
тивістські принципи роботи з колективом, во-
ліють до неформальних комунікацій та ін.

Щоб переломити існуюче ідеологічне проти-
річчя вищий менеджмент намагається перетяг-
нути виробничників на свою сторону, зробити з
них причетних партнерів і провідників нової іде-
ології, для чого декларується політика посилен-
ня ролі і статусу лінійного менеджменту.

Власне кажучи, корпоративна культура — це
атмосфера, в якій ми перебуваємо, яка нас оточує,
це все, з ким або з чим ми маємо справу на роботі.

Завдання керівника або топ-менеджерів
корпорації полягає в розумінні ролі і місця їх
особистої корпоративної культури в досяг-
ненні цілей організації, розуміти специфіку
культури організації, формувати її, коректува-
ти і підтримувати на оптимальному рівні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
НПФ у багатьох країнах світу за своєю

фінансовою потужністю порівняні, мабуть,
тільки з банківською системою. Про це свідчать
наступні дані: сукупні активи НПФ 13-ти про-
відних країн світу становлять близько 30 трлн
дол. США (табл. 1, рис. 1).

При цьому протягом останніх років спос-
терігаються досить високі темпи зростання ак-
тивів НПФ найбільших пенсійних ринків світу,
— майже у двічі (рис. 1).

За даними таблиці 1 також видно, що відно-
шення активів НПФ до показників ВВП та на-
ціонального доходу провідних країн світу
свідчить про важливість цих інституційних інве-
сторів для їх економік. Так, активи НПФ у
Нідерландах і Швейцарії становилять майже
130 % до ВВП, у США, Великобританії і Авст-
ралії — понад 100 %, в Канаді — 73 %, а в Японії
— 64 %.

У розрахунку на одну особу вони, зокре-
ма, дорівнюють: у США — 32 909 дол., у Ве-
ликій Британії — 32 821 дол. [4]. У Польщі по-
казник сукупних активів НПФ в розрахунку
на одну особу дорівнює 1474 дол.США, Казах-
стані — 643, Росії — 251 [5]. В Україні цей по-
казник поки що становить лише 3 дол.США, а
їх загальний розмір не перевищує 0,1 % ВВП
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[6; 7] і складає лише 1,14 % у порівнянні з роз-
мірами активів інших фінансових посеред-
ників [8].

Все вищезазначене свідчить, що недержавні
пенсійні фонди є активними суб'єктами систе-
ми недержавного пенсійного забезпечення з
високим інвестиційним потенціалом, результа-
тивність функціонування яких безпосередньо
залежить від ефективності їх інвестиційної
діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різні аспекти діяльності недержавних пен-
сійних фондів висвітлені в роботах вітчизня-
них і закордонних вчених: С.А. Афанасьєва,
В.Д. Базилевича, В. Басова, З.С. Варналія,
М.В. Вінера, П. Гусєвої, Ф. Елейна, Е.М. Лі-
банової, І.О. Лютого, Т. Мактаггарта, Д.
Норта, В.І. Міщенка, С.В. Науменкової, А.А.
Попова, О.А. Пчелінцева, В. Роїка, С.М. Руда-
ка, А.Р. Світлової, В. Тарасова, Л.П. Якимової
та ін.

Тим не менше, слід зазначити, що теоре-
тичні і методичні засади формування фінансо-
вої та інвестиційної стратегії НПФ ще суттєво
відстають від вимог практики, що зумовлює ви-
рішення цих нагальних завдань.

V. Kryklij,
postgraduate student,  Kyiv National Taras Shevchenko University
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Країна 
Загальні активи НПФ, 

млрд дол. США 

Відношення загальних активів 
НПФ за даними 2011 р. до: 

2001 р. 2011 р. ВВП, % нац. доходу, % 

Австралія 275 1261 103 95 

Великобританія 1 256 2279 101 85 

Канада 668 1140 73 115 

Нідерланди 441 1032 134 125 

США 10 141 15265 104 125 

Швейцарія 310 661 126 110 

Японія 2418 3471 64 20 

Таблиця 1.  Загальні активи НПФ найбільших
пенсійних ринків світу (2001—2011 рр.)

Джерело: складено за даними [2; 3].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Враховуючи вищезазначене, метою
даної статті є узагальнення та вдосконален-
ня методичних підходів до формування
фінансової і інвестиційної стратегії НПФ та
розробка шляхів оптимізації їхнього фінан-
сового стану відповідно до їх стратегічних
цілей і задач.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Планування стратегії інвестиційної і
фінансової діяльності НПФ в умовах швидкоз-
мінної ситуації на ринку фінансових послуг є
процесом прогнозування стану їхніх активів і
зобов'язань на перспективний період та роз-
робки шляхів оптимізації фінансового стану
відповідно до власних стратегічних цілей і за-
дач. Тобто це пошук балансу між їхніми спро-
можностями та економіко-правовим середови-
щем, в якому вони функціонують, а також між
ризиком та прибутком.

При вирішенні стратегічних задач формуван-
ня оптимальної структури інвестиційного пор-
тфеля НПФ основним критерієм є досягнення
за певний період заданої величини пенсійних ре-
зервів, мінімально необхідної для здійснення
майбутніх виплат у повному обсязі; досягнення
гарантованого рівня прибутковості; забезпечен-
ня інфляційної захищеності залучених коштів;
диверсифікація і досягнення оптимальної струк-
тури активів та забезпечення заданої їх
ліквідності. У відповідності до стратегічних
цілей і завдань визначаються основні напрями
інвестиційної діяльності відповідного НПФ.

Відправна точка інвестиційної стратегії
НПФ — це прогноз відповідності їхніх активів
зобов'язанням. Для цих цілей фондам потрібно
отримувати від актуаріїв необхідний інстру-
ментарій: інформаційні системи, інвестиційні
декларації, моделі оптимального планування і
актуарні прогнози тощо.

Кінцева точка і мета прогнозу — прогноз-
ний варіант балансу та фінансо-
вої звітності, оцінка дефіциту
(профіциту) пенсійних активів і
їхньої оптимальної структури та
ефективності управління ними
(рис. 2).

Концептуальна схема плану-
вання та моделювання інвести-
ційної і фінансової стратегії
НПФ як складової багаторівне-
вої динамічної економічної сис-
теми, що представлена нами на
рисунку 2, складена на основі

проведеного нами узагальнення досліджень
науковців у цій сфері [7; 9; 12—15; 17] та умов-
но складається з п'яти етапів.

На першому етапі, згідно із стратегічними
цілями і завданнями відповідного фонду, необ-
хідно проводити розробку його фінансової і
інвестиційної політики, а також здійснити мо-
ніторинг зовнішнього середовища.

При вирішенні цього завдання слід проана-
лізувати вплив основних чинників, що вплива-
ють на відповідність активів фонду його зобо-
в'язанням у перспективі, зокрема:

1) демографічні показники в регіоні (виді
економічної діяльності): кількість населення
працездатного віку, очікувана тривалість жит-
тя (зокрема, після виходу на пенсію), рівень
смертності, рівень зайнятості молоді, офіцій-
ний вік виходу на пенсію, рівень неформальної
зайнятості, середній вік працюючих та непра-
цездатних учасників фонду і т.ін.;

2) економічні показники (темпи інфляції,
динаміка середньої заробітної плати та серед-
ньодушового доходу населення, середній роз-
мір державних пенсій, рівень податків на
пенсійні внески тощо);

3) соціальні показники (середній прожитко-
вий мінімум, середній життєвий рівень пенсіо-
нерів, розмір мінімальної заробітної плати і
пенсії).

На другому етапі для аналізу тенденцій і
прогнозування відповідності обсягів надход-

Рис. 1. Динаміка активів НПФ найбільших пенсійних ринків
світу у 2001—2011 рр., трлн. дол. США.

Джерело: складено на основі: [2; 3].
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жень внесків і виплат у перспективі, необхід-
но, з використанням апарату економетрично-
го моделювання та статистичних форм держав-
ного статистичного спостереження за діяльні-
стю НПФ, проаналізувати такі чинники:

1) динаміку кількості та складу учасників
(діючих пенсійних контрактів);

2) динаміку обсягів та структури надход-
жень та виплат фонду;

3) динаміку показників ефективності діяль-
ності фонду (надійність, ліквідність, платоспро-
можність, економічна ефективність і зворотність);

4) динаміку актуарних показників та їх
відповідність встановленим обмеженням на
інвестиційну діяльність та мінімальним розмі-
рам внесків.

Загальний алгоритм (блок-схема) розробки
стратегії та оцінки адекватності економетрич-
ної моделі, виходячи з аналізу існуючих під-
ходів до моделювання [7; 9—17], зображено
нами на рисунку 3.

У відповідності до загального алгоритму в
рамках представленої специфікації моделі з ви-
користанням алгоритму Феррара — Глобера
[14] треба визначити тісноту зв'язків між дос-
ліджуваними чинниками, параметрами і показ-
никами моделі, а також наявність мультіколі-
неарності в їх масиві задля уникнення її нега-
тивних наслідків.

 На етапі розробки прогнозу відповідності ак-
тивів пенсійного фонду його зобов'язанням, перш
за все, необхідно проаналізувати динаміку кіль-
кості учасників фонду (діючих пенсійних кон-
трактів) під впливом різноманітних чинників з ви-
користанням логістичної функції [12; 17; 18] виду:

(1),

ä å  у
t1 — кількість учасників фонду у момент

t ( );
 L — рівень насичення попиту на продукт

НПФ, або граничне значення пенсійних кон-
трактів ( );

Рис. 2. Концептуальна схема діагностики та моделювання стратегії інвестиційної і фінансової
діяльності НПФ

Джерело: складено автором на основі [ 7; 13—16].
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a
0
, a

1
 — невідомі параметри моделі;

u
t1

 — відхилення (оцінки помилок або збу-
рень).

Здійснив моделювання обсягів пенсійних
внесків і виплат можна переходити до ІІІ ета-
пу — розробки проекту фінансового і інвести-
ційного плану.

Слід зазначити, що реалізація завдань інве-
стиційної стратегії НПФ, перш за все, дося-
гається завдяки чітко визначеним інвестицій-

ним цілям і політики, ефективній системі управ-
ління активами фондів, а також вибраним інве-
стиційним інструментам та ефективності само-
го інвестування (рис. 4).

При цьому, до основних інвестиційних цілей
відповідного НПФ можна віднести: приріст чи-
стої вартості активів (завдяки їх інвестуванню);
підтримку оптимальної їх прибутковості — для
відшкодування адміністративних витрат фон-
ду та забезпечення приросту чистої вартості
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Рис. 3. Загальний алгоритм (блок-схема) побудови та оцінки адекватності економетричної
моделі розробки фінансової та інвестиційної стратегії НПФ

Джерело: складено автором на основі [7; 12 — 17].

Рис. 4. Блок-схема моделювання інвестиційної діяльності НПФ
Джерело: складено на основі: [13—19].
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одиниць пенсійних внесків (ЧВО) учасників
фонду на запланованому рівні.

Як зазначалося раніше, формування інвести-
ційної політики — це, перш за все, диверсифіка-
ція портфелю активів в рамках законодавчо вста-
новлених обмежень і нормативів щодо частки
кожного виду фінансових інструментів в інвес-
тиційному портфелі НПФ. Вибір портфельної
стратегії здійснюється КУА, виходячи з інвести-
ційних цілей і політики та з урахуванням ризиків.

Ефективним вважається такий портфель,
який має найбільшу очікувану прибутковість
при заданому рівні ризиків або мінімальний
рівень ризиків при заданій прибутковості. Тому
визначення прибутковості інвестиційного пор-
тфелю (хt2) при прогнозуванні має дуже важ-
ливе значення як для засновників і учасників
НПФ, так і для обслуговуючих їх фінустанов
(КУА, адміністраторів). Воно може здійснюва-
тися по експоненціальній моделі типу:

 ( )tcccr
t 210

exp −⋅+= (2),
де r

t
 — середньозважена прибутковість

ін вест. портфеля, % річних;
t — час (у роках).
Щодо моделі оптимізації інвестиційного пор-

тфелю, то при її побудові в якості критерію слід
визначити його сумарну прибутковість, що підля-
гає максимізації, а допустимий рівень ризиків
буде забезпечуватися введенням в модель вста-
новлених обмежень на частку кожного виду ак-
тиву в інвестиційному портфелі НПФ [19—21].

Наступним кроком є задача прогнозування
фінансової звітності НПФ (рис. 2). Для цих
цілей можна використовувати метод пропор-
ційної залежності показників від обсягу над-
ходжень, який засновано на двох передумовах:
1) пропорційна залежність зміни відповідних
статей активу і пасиву балансу від зміни розм-
іру надходжень до фонду; 2) прийняття існую-
чих значень основних статей балансу, як опти-
мальних для наявного обсягу надходжень.

Процедура (алгоритм) розробки проекту
прогнозних варіантів балансу та звітності по-
винна складатися з таких чотирьох стадій.

Стадія 1 — визначення статей балансу, які,
перш за все, формуються за рахунок пенсійних
внесків, тобто мають пропорційну залежність від
обсягу надходжень внесків. Другою передумовою
є визначення тих статей активу балансу НПФ, які
змінюються в залежності від обсягу надходжен-
ня як внесків так і доходів від інвестиційної діяль-
ності фонду, оскільки згідно до ст. 6 Закону Ук-
раїни [20] пенсійні активи формуються за рахунок
пенсійних внесків і доходу від їх інвестування.

 Стадія 2 — розробка проекту прогнозного
балансу в першому наближенні.

 Стадія 3 — аналіз прогнозного балансу в
першому наближенні, який полягає в оцінці
розробленого проекту та визначенні шляхів і
заходів щодо збалансування пенсійних активів
і зобов'язань фонду.

 Стадія 4 — розробка прогнозного балансу
в другому наближенні. На цій стадії визнача-
ються джерела зовнішнього фінансування та
невизначені статті балансу.

Розробка та моделювання стратегії інвес-
тиційної та фінансової діяльності НПФ завер-
шується на четвертому етапі, на якому, згідно
зі схемою, що наведена на рисунку 1, прово-
диться економічна експертиза розроблених
інвестиційних та фінансових політик, відпові-
дно до вимог встановлених Критеріями оцін-
ки фінансової діяльності НПФ [21] та за до-
помогою таких статистичних форм державно-
го статистичного спостереження, як: НПФ —
1 "Загальні відомості про НПФ", НПФ — 2
"Звітні дані про надходження до НПФ", НПФ
— 3 "Звітні дані про використання активів
НПФ", НПФ — 4 "Звіт про укладені пенсійні
контракти з недержавного пенсійного забез-
печення", НПФ — 5 "Звітні дані про реаліза-
цію пенсійної схеми", НПФ — 6 "Інформація
про результати розрахунку основних фінан-
сових показників діяльності НПФ", НПФ — 7
"Звіт про склад та структуру активів НПФ",
НПФ — 8 "Звіт про виконані угоди, що були
укладені за цінними паперами українських
емітентів, які входять до складу активів НПФ",
НПФ — 9 "Звітні дані про учасників НПФ за
віковою категорією" та "Довідка про чисту
вартість активів НПФ."

Загальний алгоритм прогнозування
фінансової і інвестиційної діяльності НПФ,
представлений як послідовність чотирьох ви-
щезазначених етапів, зображено нами на ри-
сунку 2. В разі, якщо експертиза засвідчить
відповідність розроблених проектів фінансо-
вого і інвестиційного планів стратегічним
цілям і завданням фонду та встановленим
фінансовим обмеженням, то такий варіант
плану приймається до виконання (п'ятий
етап). Якщо ні — то необхідно буде поверну-
тися до пункту "Моделювання обсягів і
структури активів та зобов'язань фонду",
згідно з алгоритмом, зображеним на рисун-
ку 2.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗРОБОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Проведений у дослідженні аналіз дає ро-
зуміння того, що в умовах динамічної ситу-
ації на ринку пенсійного забезпечення Украї-
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ни до одних з найбільш актуальних проблем
функціонування НПФ відноситься плануван-
ня і моделювання стратегії їх фінансової і
інвестиційної діяльності. Проведене нами
дослідження надало нам можливість узагаль-
нити та вдосконалити методичні підходи до
формування фінансової та інвестиційної
стратегії недержавних пенсійних фондів та
розробки шляхів оптимізації їх фінансового
стану, відповідно до їх стратегічних цілей і
задач, які засновані на використанні еконо-
метричної моделі, що дозволяє враховувати
специфіку функціонування НПФ та прогно-
зувати і виявляти шляхи оптимізації фінан-
сового стану, активів і зобов'язань фондів
задля підвищення ефективності їхньої діяль-
ності. Проведена нами в ході дослідження оц-
інка запропонованих моделей на базі фінан-
сової звітності 15 вітчизняних НПФ засвід-
чила їх адекватність та можливість викорис-
тання для всієї системи НПФ в Україні з ме-
тою підвищення її ефективності.

На закінчення зазначимо, що ефективна
реалізація розроблених моделей і методів оці-
нювання ефективності інвестиційної діяльності
НПФ можлива лише за наявності достовірної і
оперативної інформації про їх діяльність, стан
фінансових ринків, значень макроекономічних
і демографічних показників і повинна здійсню-
ватися інформаційно-аналітичною системою з
використанням сучасних інформаційних техно-
логій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ХХ ст. було насичено низкою суспільних

катаклізмів, зламуванням старих і побудовою
нових суспільних формацій. Не оминула ця ре-
формаційна хвиля й Україну, яка разом із не-
залежністю обрала шлях трансформації су-
спільства до ринкових устроїв.

З початком перехідного періоду, коли
розпочинається злам старого організаційно-
економічного механізму управління центра-
лізованою економікою і були зроблені перші
спроби впровадження ринкових відносин, у
нашій державі виникла глибока продовольча
криза. Існуючим механізмом регулювання не
вдалось усунути функціонування адміністра-
тивно-командних методів, що складалися.
Постулати традиційної економічної теорії
(аксіоми повної раціональності та вільної
конкуренції; класичні рекомендації кейнсіан-
ства й монетаризму) не відповідали націо-
нальним реаліям, а їх примусове виконання в
окремих випадках призводило до негативних
наслідків. Питання державного регулювання
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У статті досліджено сутність продовольчої безпеки. Обгрунтовано актуальність та необхідність управління про-
довольчою безпекою на державному рівні. Проаналізовано індикатори та показники стану продовольчої безпеки,
наведені їх порогові значення, затверджено у нормативно-правових актах України. Визначено сучасний стан продо-
вольчої безпеки України за основними показниками та їх динамікою. На основі дослідження світового досвіду уп-
равління продовольчою безпекою, запропоновано інструменти управління продовольчою безпекою держави.

The essence of the food security has been investigated in the article. Relevance and the need to manage food security
at the national level have been substantiated. Status indicators of food security, given their thresholds stipulated in the
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продовольчої сфери стали предметом числен-
них дискусій [1].

Але незважаючи на таку зацікавленість, на
державному рівні донині відсутній єдиний базо-
вий законодавчий акт, що визначає основи про-
довольчої безпеки держави. Державне законо-
давство регулює лише окремі нормативні акти
із забезпечення продовольчої безпеки. Недо-
сконалість державної політики забезпечення
продовольчої безпеки не тільки створює пере-
думови для виникнення кризових явищ у забез-
печенні населення продуктами харчування, а і
здатне деформувати процес політичних й еко-
номічних перетворень та створити загрозу
внутрішній безпеці держави в умовах глобалі-
зацій них процесів, які проходять у світі. Тому в
Україні продовольча безпека повинна стати
важливим пріоритетом економічної стратегії, а
державне управління у сфері забезпечення про-
довольчої безпеки має базуватись на функціо-
нуванні надійної державної системи, що харак-
теризуватиметься збалансованістю, стійкістю
до внутрішніх і зовнішніх загроз [3, с. 350—357].
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Для України питання гарантування продо-
вольчої безпеки мають особливе значення, ос-
кільки за роки соціально-економічних перетво-
рень виробництво сільськогосподарської про-
дукції і продовольчих товарів зменшилось, а
продовольче забезпечення населення знизи-
лось до критично небезпечної межі. Саме тому
останнім часом проблема продовольчої безпе-
ки набула особливої актуальності та привертає
увагу багатьох дослідників таких як О.Б. Тара-
сюк, А. Фролов, О. Сидоренко, О.С. Щекович,
Н.Є. Іванова, О.В. Балуєва та інші. Однак до-
слідженню проблеми продовольчої безпеки не
приділяється достатньо уваги в державному
управлінні.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначення сучасного стану продовольчої

безпеки в Україні та розробка комплексного
інструментарію для управління нею на основі
використання провідного досвіду високорозви-
нених країн світу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Глобальна продовольча безпека є питанням

номер один на усіх міжнародних конференціях.
Цю проблему згадують і генетики, і постачаль-
ники насіння, добрив та засобів захисту рослин,
і виробники сільгосптехніки, які витрачають
мільйони доларів на інновації, що забезпечать
ріст продуктивності в аграрній галузі. Перед
фермерами світу поставлено завдання нагоду-
вати у 2050 році 9,1 млрд чоловік (до речі,
приріст майже на 2,5 млрд чоловік прогнозуєть-
ся за рахунок країн, що розвиваються). Проте
гарантування продовольчої безпеки кожної
окремої країни є однією із ключових функцій
держави, адже стабільне виробництво про-
дуктів харчування, доступність їх отримання та
споживання за рахунок власного виробництва
та імпорту можливе лише під контролем дер-
жавних органів. Тільки держава може правиль-
но подбати про запаси продовольства, викори-
стовуючи механізми підтримки виробників ос-
новних продуктів харчування, регулювання
експорту і митно-тарифної політики. Саме на
державному рівні можна вирішити проблему
соціального захисту бідного прошарку насе-
лення [5].

Головним нормативно-правовим актом, що
регламентує офіційне визначення стану продо-
вольчої безпеки України залишається затвер-
джена Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 5 грудня 2007 р. №1379 Методика визна-
чення основних індикаторів продовольчої без-

пеки. Вона передбачає оцінювання рівня про-
довольчої безпеки за наступними індикатора-
ми: добова енергетична цінність раціону харчу-
вання людини, забезпечення раціону людини
основними видами продуктів, достатність за-
пасів зерна у державних ресурсах, економічна
доступність продуктів харчування, диферен-
ціація вартості харчування за соціальними гру-
пами, ємність внутрішнього ринку окремих
продуктів, а також продовольча незалежність
за окремими продуктами [7].

Індикатори характеризують як стан продо-
вольчої безпеки держави загалом так і окре-
мого регіону. Вони розраховуються за такими
основними групами харчових продуктів, як хліб
і хлібопродукти; картопля; овочі, баштанні;
фрукти, ягоди і виноград; цукор; олія; м'ясо і
м'ясопродукти; молоко і молокопродукти; риба
і рибопродукти; яйця [3, с. 350—357].

Наведемо порогові значення індикаторів
стану продовольчої безпеки України [4]:

— добова калорійність харчування людини,
тис. ккал — не менше 2,5;

— споживання: м'яса та м'ясопродуктів (за
рік/особа), кг — не менше 83;

— молока та молочних продуктів (за рік/
особа), кг — не менше 380;

— яєць (за рік/особа), шт. — не менше 290;
— цукру (за рік/особа), кг — не менше 38;
— олій та інших рослинних жирів (за рік/

особа), кг — не менше 13;
— картоплі (за рік/особа), кг — на менше

124;
— овочів та баштанних (за рік/особа), кг —

не менше — 161;
— фруктів, ягід, горіхів і винограду (без пере-

робки на вино) (за рік/особа), кг — не менше 90;
— хліба та хлібопродуктів (за рік/особа), кг

— не менше 101;
— рівень перехідних запасів зерна, відсоток

від річного споживання — не менше 17;
— виробництво зерна на одну особу на рік,

т — не менше 0,8.
Як свідчить Держкомстат України, протя-

гом останнього десятиріччя в Україні спосте-
рігається одноманітне харчування населення —
енергетична цінність раціону забезпечується в
основному вуглеводами та жирами за рахунок
хліба і хлібопродуктів, картоплі, цукру та олії,
що є свідченням незбалансованості харчуван-
ня. Значно нижче раціональної норми у 2007 р.
споживання м'яса та м'ясопродуктів — 63% від
раціональної норми, молока і молочних про-
дуктів — 56,3%, фруктів і ягід — 48%, овочів і
баштанних — 80%, риби і рибопродуктів —
87,5%, яєць — 89% [5].
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За даними Міністерства економіки України,
дещо покращились показники споживання ос-
новних продуктів харчування у 2012 р., що було
обумовлене, переважно, зростанням доходів
населення за практично незмінних обсягів за-
гального виробництва продукції сільського
господарства.

Спираючись на звіт "Про стан продоволь-
чої безпеки України у 2012 році", треба заува-
жити, що по більшості основних груп продо-
вольства фактичне споживання знаходилося на
рівні, або вище раціональних норм. Незважа-
ючи на все це помітне відставання фактичного
споживання м'ясо-молочної та рибної про-
дукції від раціональних норм, у 2012 році по-
кращилася ситуація із їх споживанням населен-
ням України. Порівняно з попереднім роком
споживання [6]:

— м'яса і м'ясопродуктів зросло на 6,3 від-
сотка, або на 3,2 кг на особу. Збільшення спо-
живання відбулося як за рахунок нарощуван-
ня реалізації худоби та птиці у вітчизняними
виробниками (на 3,1 відсотка), так і зростання
імпорту м'ясопродуктів (в 1,7 рази);

— молока і молокопродуктів збільшилося
на 4,9 відсотка, або на 10 кг на особу, що обу-
мовлено зростанням вітчизняного виробницт-
ва молоко сировини (на 2,6 відсотка);

— риби і рибопродуктів підвищилося на
1,5 відсотка, або на 0,2 кг на особу.

Таким чином, запропонований офіційною
методикою набір основних індикаторів продо-
вольчої безпеки дозволяє кількісно охаракте-
ризувати стан продовольчої безпеки країни.
Втім, некоректно стверджувати, що розраху-
нок даних індикаторів дасть змогу здійснити
повну та реальну оцінку стану продовольчої
безпеки. Представлений у офіційній методиці
набор індикаторів не розкриває можливі за-
грози продовольчій безпеці через низький
рівень рентабельності виробництва вітчизняної
сільськогосподарської продукції, через пору-
шення принципів сталого землеробства та
відповідну катастрофічну деградацію земель-
них ресурсів, через невідповідність прожитко-
вого мінімуму та гарантованих державою
мінімальних соціальних виплат (пенсії, сти-
пендії, виплат, пов'язаних із втратою працез-
датності, безробіттям тощо).

Оцінка стану продовольчої безпеки прово-
диться з використанням індикаторів затверд-
жених державною. Тому реальне уявлення про
реальну продовольчу ситуацію в країні можна
одержати, порівнюючи існуюче споживання з
рівнями споживання, представленим у класи-
фікації, побудованій за принципом відповід-

ності продовольчого забезпечення до завдань
збільшення народжуваності, збереження здо-
ров'я, активної життєдіяльності людини та до-
сягнення максимально можливої в сучасних
умовах середньої тривалості життя.

Для оцінки сучасного стану продовольчої
безпеки в Україні проаналізуємо динаміку ос-
новних індикаторів, таких як калорійність хар-
чування, споживання основних продовольчих
товарі та частка витрат на продукти харчуван-
ня у загальній структурі витрат (табл. 1).

У 2012 році у порівнянні із 2008 роком змен-
шилось споживання молока і молочних про-
дуктів на 36 кг за рік на одну особу, також змен-
шилось споживання риби і рибопродуктів на 4,8
кг за рік. У той самий час збільшилось спожи-
вання таких продуктів як овочі та баштанні на
10,8 кг та фруктів і ягід на 1,2 кг за рік на одну
особу.

Визначення суті продовольчої безпеки зав-
жди пов'язане із забезпеченням життєдіяль-
ності людини, яка характеризується станом
його здоров'я. Тому реальне уявлення про ре-
альну продовольчу ситуацію в країні можна
одержати, порівнюючи існуюче споживання з
рівнями споживання, представленим у класи-
фікації, побудованій за принципом відповід-
ності продовольчого забезпечення до завдань
збереження здоров'я, активної життєдіяль-
ності людини та досягнення максимально мож-
ливої в сучасних умовах середньої тривалості
життя.

Відповідно до цього можна запропонувати
сім рівнів життя населення в країнах, зокрема
в Україні [4]:

I-й рівень — катастрофічний. Передбачає
добове споживання на одну людину 1500—1800
ккал, характеризується хронічним недоїданням
(добове споживання менше 1 520 ккал слід роз-
глядати як голод).

II-й рівень — критичний. Середньодобове
споживання складає 1800—2200 ккал на душу
населення і достатнє для подолання хронічного
недоїдання та існування на межі виживання і
забезпечення простого відтворення населення.

III-й рівень — мінімальний. Середньодобо-
ве забезпечення 2300—2800 ккал на душу насе-
лення передбачає наявність таких обсягів про-
довольчих ресурсів, які виключають мож-
ливість появи голоду. II і III рівні слід розгля-
дати також при плануванні забезпечення насе-
лення продовольством в екстремальних (кри-
зових) умовах.

IV-й рівень — достатній. Середньодобове
споживання перебуває у межах 2800—3600
ккал на одну людину, проте воно не збалансо-
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ване за елементами живлення, тобто продо-
вольчих ресурсів достатньо для стабільного
споживання, але воно не забезпечує здорово-
го способу життя і збільшення його тривалості.

V-й рівень — раціональний (нормативний).
Середньодобове споживання перебуває у ме-
жах 3300—3600 ккал на одну людину. При цьо-
му раціон збалансовано білками, вітамінами й
іншими важливими компонентами. Нормативні
показники такого споживання слід використо-
вувати як базу для всіх соціально-економічних
розрахунків на державному рівні в нормальних
умовах.

VI-й рівень — оптимальний. Споживання
відповідає V-му рівню не лише збалансованістю
за найважливішими харчовими компонентами,
а і передбачає споживання екологічно чистих
продуктів харчування, які збільшують три-
валість життя населення, загалом та середню
тривалість життя для країни, покращують здо-
ров'я.

VII-й рівень — перспективний. Досягнення
такого продовольчого забезпечення для всіх
соціальних груп населення, яке дозволить
удосконалювати природу людини і максималь-
но продовжувати її активну життєдіяльність,
розширюючи межі сучасної природної трива-
лості життя.

Дана класифікація не є досконалою, оскіль-
ки не враховує випадків, коли потреба у спо-
живанні продуктів є об'єктивно більшою через
інтенсивність праці.

З метою підвищення рівня продовольчої
безпеки країни та створення умов для доступ-
ності продовольства та достатності споживан-
ня, створюється система державного управлі-
ння.

На сьогодні у більшості країн світу вже
створена розгалужена система правового за-

безпечення національної продовольчої безпе-
ки. Так, наприклад, у Німеччині ще в 1955 р. був
ухвалений закон "Про сільське господарство
Німеччини". "У законі прямо вказано, що дер-
жава зобов'язана розглядати проблему поста-
чання населення продовольством як стратегі-
чну, формувати продовольчі фонди, не викори-
стовуючи увесь комплекс заходів економічно-
го стимулювання і підтримки і не ставити про-
довольче постачання в залежність від третіх
країн".

У Франції відповідно до закону "Про забез-
печення стабільності сільськогосподарського
виробництва" міністерству сільського госпо-
дарства доручена розробка національної аг-
рарної політики та її втілення в життя. Держа-
ва підтримує конкурентоспроможність сільгос-
пвиробництва і регулює внутрішній ринок
сільгосппродукції, стежить, щоб імпорт продо-
вольства не завдавав збитку вітчизняному
сільгоспвиробництву, а ціни на імпортні това-
ри не були нижчі за світові і ціни внутрішнього
ринку.

Продовольчий комплекс США відноситься
до найбільш захищених. Для цього прийнято
спеціальні нормативні акти, спрямовані на за-
безпечення стабільного продовольчого поста-
чання за рахунок підтримки власного сільсько-
го господарства і збереження його природних
ресурсів. Так, у 1979 р. був ухвалений закон
"Про продовольчу безпеку", спрямований на
підтримку сільського господарства, що ство-
рює матеріальну основу права на харчування і,
відповідно, на життя. Згідно з цим законом, пе-
редбачалася закупівля зерна в державний ре-
зерв для забезпечення продовольчої безпеки
країни і надання продовольчої допомоги іншим
країнам. Надалі також була прийнята низка
законодавчих актів, спрямованих на забезпе-

Таблиця 1. Стан продовольчої безпеки в Україні

Індикатор, одиниця виміру 
Порогові 
значення 

Роки Відхилення 
2012 до 2008 

+/- 
2008 2009 2010 2011 2012 

Добова калорійність харчування 
людини, ккал 

2500 3009 2995 2927 2974 2954 -55 

Споживання м'яса та 
м'ясопродуктів (за рік/особа), кг 

75 61,2 57,6 61,2 61,2 61,2 0 

Споживання молока і молочних 
продуктів, (за рік/особа), кг 

370 271,2 237,6 229,2 226,8 235,2 -36 

Споживання риби і рибопродуктів, 
(за рік/особа), кг 

20 25,2 21,6 21,6 20,4 20,4 -4,8 

Споживання овочів та баштанних 
(за рік/особа), кг 

158 111,6 121,2 114 121,2 122,4 10,8 

Споживання фруктів та ягід  
(за рік/особа), кг 

90 44,4 43,2 44,4 44,4 45,6 1,2 

Споживання хлібу та 
хлібопродуктів (за рік/особа), кг 

105 107,4 109,9 106,5 105,0 109,2 1,8 

Частка сукупних витрат на 
харчування у загальному підсумку 
сукупних витрат домогосподарств, % 

60 48,9 50,0 51,6 51,3 50,2 1,3 
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чення продовольчої безпеки країни. Так, у 1986
р. був ухвалений закон "Про поліпшення про-
довольчої безпеки", який закріпив систему за-
ходів з підтримки американських фермерів,
включаючи субсидії на підтримку родючості
земель. Важливо підкреслити, що реалізація
всіх вищеперелічених законів супроводжувала-
ся прийняттям спеціальних федеральних про-
грам [2, с. 58—63].

Говорячи про законодавче забезпечення
продовольчої безпеки в Україні, то на держав-
ному рівні донині відсутній єдиний базовий за-
конодавчий акт, що визначає основи продо-
вольчої безпеки держави. Як відомо, прийня-
тий Верховною Радою України Закон України
"Про продовольчу безпеку" був відхилений
Президентом України. Закон по суті відобра-
жає концептуальне бачення стратегії держави
в питаннях забезпечення населення продоволь-
ством, і не вирішує поставлених завдань.
Більшість його положень має декларативний
характер, основні принципи і завдання не пе-
редбачають механізму їх реалізації, норматив-
не регулювання тих чи інших питань підні-
мається положеннями, що переадресовують до
інших законів, а відтак, не мають змістовного
навантаження [1, с. 319—326].

На сьогодні державна політика із забезпе-
чення продовольчої безпеки визначається
відповідними нормативними актами згідно з
п.17 ст. 92 Конституції України. Розподіл відпо-

відальності щодо забезпечення
національної безпеки і продоволь-
чої безпеки як її складової відпо-
відно між гілками влади та поса-
довими особами теж урегульова-
ний Конституцією.

Одним з найважливіших зако-
нодавчих актів є Закон України
"Про основні засади державної
аграрної політики на період до
2015 року" від 18 жовтня 2005 р.
Він закріплює гарантію продо-
вольчої безпеки на рівні стратегі-
чної мети аграрної політики. До-
сить актуальним є положення ст.
3 про державний контроль якості
і безпеки продовольчих товарів у
розрізі захисту прав споживачів
та формування ринків сільгоспп-
родукції.

Більш конкретні механізми за-
безпечення продовольчої безпеки
описані Законом України "Про
державну підтримку сільського
господарства України" від 24 чер-

вня 2004 року. Це й державне цінове регулю-
вання шляхом аграрної інтервенції — продажу
або придбання сільськогосподарської про-
дукції з метою забезпечення цінової стабіль-
ності. Також механізм заставних закупівель,
коли Аграрний фонд у якості кредитора надає
бюджетну позику виробнику під заставу зер-
на, яке є об'єктом державного цінового регу-
лювання. Застосовується механізм фінансової
підтримки суб'єктів господарювання, а саме:
механізм здешевлення кредитів та компенсації
лізингових платежів шляхом субсидування ча-
стини плати (процентів чи лізингових платежів)
за використання кредитів, наданих банками в
національній та іноземній валюті. Щорічно Ка-
бінет Міністрів України передбачає статтю ви-
датків на надання дотацій виробникам про-
дукції тваринництва [5].

Узагальнюючі світовий та вітчизняний дос-
від управління продовольчою безпекою, мож-
ливо виділити основні методи та інструменти
державного управління (рис. 1).

Основними завданнями державних органів
управління є своєчасне прогнозування та вияв-
лення загроз продовольчій безпеці, мінімізація
їх негативних наслідків за рахунок стратегіч-
них запасів продовольства. Слід створити ком-
плексну систему спостережень, збору, оброб-
ки, систематизації та аналізу інформації щодо
виробництва, управління запасами і постачан-
ня продовольства, якості і безпеки харчових

Економічні 

Організаційні 

Правові 

Формування нормативно-правової бази 

Видання указів, розпоряджень щодо РПБ в умовах  

нестабільності 

Підвищення стандартів якості продукції 

Програми громадських робіт 

Страхування  діяльності сільгоспвиробників 

Кредитування сільгоспвиробників на пільгових умовах 

Державне регулювання цін на продовольство 

Державні закупівлі 

Цільові субсидії, дотації товаровиробникам 

Субсидії, дотації мало захищеним верствам населення 

Програмування 

Шкільне харчування, додаткове харчування 

Рис. 1. Методи державного управління регіональною
продовольчою безпекою
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продуктів, споживання продовольства та хар-
чування населення. Можливо, цим повинна зай-
матися державна аналітична агенція. Також
необхідно сформувати державні інформаційні
ресурси у сфері забезпечення продовольчої
безпеки, використовуючи сучасні засоби кому-
нікації, а саме: Інтернет, мобільний зв'язок
тощо. Також важливо організувати своєчасне
інформування виробників і надання консульта-
ційних послуг державними органами та дорад-
чими службами щодо державних програм
підтримки галузі і схем їх реалізації, механізмів
регулювання ринків сільгосппродукції [7].

ВИСНОВКИ
Досліджуючи сучасний стан продовольчої

безпеки в Україні, встановлено, що існує про-
блема нераціонального харчування населення
та значної диференційованості доходів насе-
лення, що створює продовольчу небезпеку.
Найбільше населення України недоїдає фрук-
тів та ягід, фактичне споживання яких складає
половину від раціональної норми. Значне недо-
їдання спостерігається за такими групами про-
довольства, як молоко та молочні продукти
споживання яких у 2012 році складає лише
63,6% від раціонально встановленої норми.
Державне управління продовольчою безпекою
є основою для формування національної без-
пеки. Механізми державного управління про-
довольчою безпекою мають бути досить гнуч-
кими та ефективними з метою досягнення мак-
симального економічного та соціального
ефектів.
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ВСТУП
Рибне господарство (соціально та стратегі-

чно значуща галузь національної економіки з
великим експортним потенціалом) знаходить-
ся в глибокій та затяжній кризі на фоні рибо-
господарської галузі світу, яка неухильно роз-
вивається. Вивчення тенденцій, напрямків та
передового досвіду розвитку світового госпо-
дарства є обов'язковою умовою ефективного
управління виробничим потенціалом підпри-
ємств рибного господарства України, адже на
даний час існує проблема ефективності функ-
ціонування виробничих підприємств, оптимі-
зації їх діяльності для отримання стійких кон-
курентних переваг на ринку в довгостроковій
перспективі. Враховуючи соціально-економіч-
ну і стратегічну значимість підприємств рибо-
господарської галузі, як суб'єкта забезпечен-
ня продовольчої безпеки країни, набуває ак-
туальності питання формування ефективної
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FACTORS OF INFLUENCE ON THE DEVELOPING OF PRODUCTIVE CAPACITY

У даній статті розглянуто основні фактори, що впливають на стійкість і ефективність виробничого потенціалу
підприємств рибної промисловості. Запропоновано схему основних факторів виробничого потенціалу, методичний
підхід до економічної оцінки впливу складових виробничого потенціалу на його результуючий показник.
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політики розвитку виробничого потенціалу
підприємств рибного господарства України.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Важливість управління виробничим потен-

ціалом підприємств була усвідомлена в розви-
нених країнах світу, починаючи з епохи індус-
тріального розвитку. Істотний внесок у розроб-
ку окремих аспектів проблеми управління ви-
робничим потенціалом підприємств рибного
господарства внесли теоретичні праці нас-
тупних вчених: М.С. Стасишен, Ю.П. Мазур,
Є.П. Губанова, А.М. Москвіна, М.Д. Медников
та ін. Однак у вітчизняній науці системна ме-
тодична основа виробничого потенціалу про-
мислових підприємств, стратегії активізації
його використання вимагають подальшого роз-
витку у зв'язку з новими тенденціями в еко-
номіці, разом з цим, важке економічне поло-
ження вітчизняних суб'єктів рибогосподарсь-
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кої діяльності передбачає подальше досліджен-
ня тенденцій та напрямів розвитку виробничо-
го потенціалу саме цієї галузі.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Визначити стан і основні тенденції розвитку

процесів господарювання й результатів управ-
ління ефективністю використання виробничо-
го потенціалу підприємствами рибного госпо-
дарства України. Виявити основні фактори
впливу на розвиток виробничого потенціалу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Пошук шляхів ефективного управління су-

б'єктами господарювання полягає в аналізі та
оцінці потенціалу розвитку конкретних на-
прямів їх виробничої діяльності, важливу роль

в формуванні якої має ви-
робничий потенціал під-
приємства. Знання якісних
характеристик та економі-
чно обгрунтованих умов
формування складових ви-
робничого потенціалу виз-
начає ефективність функц-
іонування виробничо-гос-
подарської діяльності в
цілому.

Виробничий потенціал
підприємства є складним
поєднанням матеріального,
фінансового та інтелекту-
ального елементів. Керува-
ти даною системою необхі-
дно на основі її детальної
оцінки за умови визначен-
ня факторів формування та
впливу (рис. 1) [1, с. 32].

Крім перерахованих
факторів, на виробничий
потенціал істотно впливає
також рівень організації
виробництва і праці в допо-
міжних і обслуговуваних
підрозділах — ремонтно-
му, енергетичному, транс-

портному господарстві.
Об'єктивне визначення та аналіз факторів

впливу на виробничий потенціал підприємства
дозволяють раціонально планувати обсяг випус-
ку продукції, виявляти можливі резерви розвит-
ку виробництва, обгрунтувати економічну
доцільність спеціалізації виробництва та коопе-
рації підприємств, планувати напрям розвитку
виробничої потужності підприємства [2, c. 87].

Отже, на даному етапі розвитку підприємств
рибної промисловості України було впровадже-
но Державну цільову програму, яка має підвищи-
ти ефективність функціонування виробничого
потенціалу підприємств під впливом вищезазна-
чених факторів, що призведе до реструктуризації
підприємств рибної промисловості за рахунок
модернізації і технічного переозброєння вироб-

ництва, інноваційних технологій у діяльності
вітчизняного флоту рибної промисловості.

Виконання програми здійснюється в два ета-
пи. На першому етапі (до кінця 2013 р.) здійсню-
вались заходи з розвитку підприємств аквакуль-
тури, активізації міжнародної та зовнішньоеко-
номічної діяльності , створення умов для залу-
чення інвестицій та міжнародної технічної до-
помоги. На другому етапі (2014—2016 рр.) пе-
редбачається здійснити заходи з модернізації та
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будівництва суден вітчизняного флоту риб-
ної промисловості, забезпечення діяльності
оптових ринків продукції рибного госпо-
дарства, розширення, реконструкції, техн-
ічного переоснащення і розвитку морських
рибних портів.

Повне виконання основних заходів з
підвищення функціонування виробничого
потенціалу дозволить довести загальне ви-
робництво і видобуток морських біологічних
ресурсів до 375 тис. тонн на рік. Даний на-
прям розвитку рибного господарства дозво-
лить почати новий етап розвитку галузі, за-
безпечити її позитивні зрушення і сприятиме ста-
білізації та нарощуванню виробництва вітчизня-
ної конкурентоспроможної рибної продукції [5].

Для виконання основних положень розвит-
ку підприємств рибного господарства менед-
жери підприємств координують свої зусилля на
формуванні виробничих, маркетингових про-
грам з орієнтацією на вітчизняного спожива-
ча. Інноваційні розробки у вирішенні цих про-
блем будуть відігравати важливу роль.

Визначивши передумови ефективності фун-
кціонування виробничого потенціалу підпри-
ємств та його структуру (рис. 2), доцільно про-
вести аналіз виробничого потенціалу під-
приємств-лідерів у виробництві рибопродуктів
(табл. 1): СП "Українська східна рибна компа-
нія", ТОВ "Ревега", ТОВ "ISG", ТОВ "Плеяди".

Як можна побачити з даних таблиці 1, вироб-
ничий потенціал кожного з даних підприємств
має позитивну динаміку щодо зростання. Більш
точно це можна обгрунтувати, проаналізував-
ши вплив найважливіших складових виробничо-
го потенціалу на загальний його показник за до-
помогою кореляційного аналізу. Розраховані
показники наведено в таблиці 2.

З підвищенням попиту на рибну продукцію
вітчизняні виробники намагаються підвищити но-
менклатуру, асортимент та якість виробленої
продукції, отже підприємства по-
требують більшої віддачі від своїх
основних фондів. Але обладнання,
яке використовується в рибопере-
робній галузі, є переважно застарі-
ле (рівень зношення 45—70% по ана-
лізованих підприємствах) та нееко-
номне. Як висновок — мається се-
редня щільність зв'язку значення ви-
робничого потенціалу від потенціа-
лу основних фондів (0,62—0,68).

Потенціал оборотних фондів
навпаки має достатньо високу
щільність зв'язку з виробничим по-
тенціалом. Це означає, що зазна-

чені підприємства мають значну сукупність
предметів праці у вигляді виробничих запасів,
незавершеного виробництва, напівфабрикатів
власного виготовлення.

Потенціал нематеріальних активів має се-
редню щільність зв'язку із виробничим потен-
ціалом (0,6—0,62) та визначає наявні сукупні
можливості підприємства використовувати
права на нові та наявні продукти інтелектуаль-
ної праці в господарському процесі з метою
реалізації корпоративних інтересів на засаді
задоволення сукупних потреб.

Отже, підприємства рибної промисловості
достатньо наділені ресурсною та сировинною
базою, але існує проблема із використанням ос-
новних фондів підприємств, які потребують то-
тального техніко-технологічного переоснащен-
ня, підвищення рівня прогресивності технологій.
Це все можливе завдяки дотриманню Державної
програми розвитку рибного господарства, яка
визначає вплив на виробничий потенціал наступ-
них факторів: модернізації обладнання, розши-
рення, реконструкції та технічного переоснащен-
ня потужностей, забезпечення розвитку галузе-
вої науки та додаткових інвестицій в галузь. Але
в цілому виробничий потенціал підприємств кож-
ного року підвищується та прогнозується пози-
тивна тенденція щодо його зростання (рис. 3) [3].

  

Виробничий потенціал, тис. грн. 

ТОВ "Українська 
східна рибна 
компанія" 

ТОВ 

"РЕВЕГА" 
ТОВ "ISG" 

ТОВ 

"ПЛЕЯДИ" 

2009 рік 659 554,47 513 689,82 578351,23 292138,91 

2010 рік 720 822,89 562 771,91 601634,52 337682,72 

2011 рік 750 159,17 648 162,88 626793,75 366185,6 

2012 рік 778 366,92 695 771,91 708562,13 388776,24 

2013 рік 783 771,54 711 426,13 735188,39 405662,43 

Таблиця 1. Виробничий потенціал лідерів-
виробників рибопродуктів

 

Залежність виробничого потенціалу від: 

ТОВ 

"Українська 

східна рибна 

компанія" 

ТОВ 

"РЕВЕГА" 
ТОВ "ISG" 

ТОВ 

"ПЛЕЯДИ" 

Потенціалу 
основних 

фондів 

0,667582151 0,6824678 0,623678146 0,646256713 

Потенціалу 
оборотних 

фондів 

0,865558783 0,9875676 0,724587562 0,781356789 

Потенціалу 
нематеріальних 
активів 

0,621079975 0,6026789 0,626867829 0,609025679 

Таблиця 2. Залежність виробничого потенціалу
від структурних складових*

*довірчий інтервал знаходиться в межах (0,39; 1,46), отже, розраховані коефі-
цієнти кореляції є статистично значимі.
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ВИСНОВОК
Причини, які зумовили наявну тенденцію

виробничого потенціалу підприємств рибної
промисловості до зростання є досить різнома-
нітними. Підвищення ефективності функціону-
вання підприємств рибної вітчизняної індустрії
пов'язане із реалізацією державної програми
розвитку, яка має на меті здійснення заходів з
розвитку підприємств, їх модернізації, акти-
вації міжнародної та зовнішньоекономічної
діяльності, створення умов для залучення інве-
стицій та міжнародної технічної допомоги. Але
підприємства потребують тотального техніко-
технологічного переоснащення, підвищення
рівня прогресивності технологій. За допомогою
поглибленого впливу таких факторів, як модер-
нізація обладнання, розширення, реконструк-
ція та технічне переоснащення потужностей за-
безпечиться новий етап розвитку галузі, відбу-
дуться позитивні зрушення в бік стабілізації та
нарощування виробництва вітчизняної рибної
продукції. Дотримання існуючого плану роз-
витку дозволить підвищити добування рибних
ресурсів до 375 тис. тонн на рік, також пла-
нується додаткове створення 5 тис. робочих
місць на підприємствах рибного господарства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Спрямування економіки України на іннова-

ційний шлях розвитку стає запорукою її кон-
курентоспроможності у світовому економічно-
му просторі на партнерських засадах, що обу-
мовлює необхідність активізації інноваційних
процесів на промислових підприємствах. Про-
блема інноваційного розвитку промислових
підприємств тісно пов'язана із обгрунтуванням
принципів інноваційної політики, вибором
стратегії інноваційного розвитку країни, фор-
муванням дієвої національної інноваційної си-
стеми та ефективним функціонуванням інфра-
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структури інноваційного ринку. Важлива роль
у проведенні державної політики стимулюван-
ня інноваційних процесів належить податковій
політиці за допомогою системи оподатковуван-
ня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ПРОБЛЕМОЮ

Питання оподаткування інноваційної діяль-
ності підприємств підіймали у своїх працях за-
рубіжні: П. Друкер, С.В. Єрмаков, В.Ю. Крів-
діна, А.Г. Мнацаканян, О.П. Парамонова,
А.П. Плотніков, М.В. Попов, Б. Санто, Б. Твісс,
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Р.А. Фатхутдинов, Й. Шумпетер та вітчизняні
вчені: О.І. Амоша, А. Гальчинський, В.М. Геєць,
В.О. Вишневський та ін.

Незважаючи на те, що в науковій літературі
розробки за інноваційним спрямуванням є до-
волі численними, залишаються проблеми, які
ще недостатньо вирішені як у теоретичному,
так і в практичному аспектах, зокрема — дослі-
дження системи пільгового оподаткування
підприємств, які займаються інноваційною
діяльністю. Це пояснюється тим, що на сучас-
ному етапі інноваційного розвитку України в
умовах відсутності законодавчо регламентова-

ної стратегії її інноваційного розвитку, націо-
нальної інноваційної системи ускладнюються
питання врахування такого непрямого факто-
ру впливу на активізацію інноваційних процесів
на підприємствах як механізм надання подат-
кових пільг.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є аналіз основних тен-

денцій інноваційної активності промислових
підприємств України та визначення ролі пільго-
вого оподаткування у стимулюванні інновацій-
них процесів.

Таблиця 1. Впровадження інновацій на промислових підприємствах України
в період 2000—2012 рр.

Рис. 1. Динаміка питомої ваги підприємств, які впроваджували інновації та реалізованої ними
інноваційної продукції у 2000—2012 роки
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасних умовах економічний розви-

ток держави напряму залежить від рівня
її інноваційного розвитку. Період форму-
вання національної інноваційної системи
(НІС) України перебуває на початковій,
але важливій стадії, коли необхідно вра-
хувати стратегічну направленість іннова-
ційного розвитку країни, фактори розвит-
ку національної економіки, пріоритетність
в ній галузей народного господарства,
діючу податкову політику й податкову си-
стему, інструменти стимулювання іннова-
ційної діяльності підприємств різних форм
господарювання та власності, зокрема
інструмент податкового стимулювання.
Логіка дослідження буде реалізована в наступ-
них етапах: зробити аналіз стану інноваційної
активності промислових підприємств України;
визначити джерела фінансування їх інновацій-
ної діяльності; розкрити сутність інноваційно-
го процесу; провести аналіз форм і методів по-
даткового стимулювання інноваційних про-
цесів на підприємствах використовуючи закор-
донний досвід.

Аналіз стану інноваційної активності про-
мислових підприємств України за статистични-
ми даними свідчить, що у 2012 році інновацій-
ною діяльністю займалися 11,4% промислових

підприємств від загальної їх кількості, що на
1,1% менше у 2011 році, на 2,1% більше ніж у
2010 році і дорівнює показнику 2001 року (табл.
1) [1]. Вищою частка інноваційних підприємств
була серед підприємств із виробництва коксу
та продуктів нафтоперероблення — 34,9%, ма-
шинобудування — 24,5%, хімічної та нафтохі-
мічної промисловості — 24% [2].

Питома вага промислових підприємств, що
впроваджували інновації коливається упро-
довж 2000—2012 років від 3,2% до 12,5%. Зо-
середимо увагу на деяких окремих моментах
(рис. 1).

Таблиця 2. Джерела фінансування
інноваційної діяльності підприємств України

в період 2000—2012 рр. (тис. грн.)

Рис. 2. Структура джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств
за 2000—2012 роки
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Із загальної картини виділяються наступні
періоди:

— 2000—2002 роки: при суттєвих впровад-
женнях технологічних процесів значною час-
тиною підприємств (12,1%, 11,4% та 10,8%)
рівень реалізованої ними інноваційної про-
дукції можна відмітити як дуже низький. Особ-
ливу увагу привертає 2001 рік: 11,4% підпри-
ємств що впровадили 110 нових технологічних
процесів, освоїли 441 вид інноваційної про-
дукції та використали 18 нових видів техніки
отримали найменший (1,6%) результат в обсязі
реалізації інноваційної продукції.

— 2007—2009 роки: при невисоких показни-
ках по рівню впровадження технологічних про-
цесів (56, 45, 14) та освоєння інноваційних видів
продукції (34, 51, 31) незначною частиною
підприємств (8,2%, 9,9% та 8,4%) спостерігають-
ся найвищі показники по реалізації ними інно-
ваційної продукції (14,9%, 17,6% та 11%).
Відмітимо 2008 рік: 9,9% підприємств, що впро-
вадили 45 нових технологічних процесів, освої-
ли 51 вид інноваційної продукції та використа-
ли 7 нових видів техніки отримали найвищій
(17,6%) результат в обсязі реалізованої ними
інноваційної продукції.

Що стосується питомої ваги реалізованої інно-
ваційної продукції, то тут можна відмітити, що
найбільшу частку вона займає в кризовий період, і
становить у 2008 році 17,6%, у 2009 році — 11%.

На нашу думку, держава для успішної реа-
лізації стратегії інноваційного розвитку повин-
на використовувати як прямі, так і непрямі ме-
тоди впливу на активізацію інноваційних про-
цесів на промислових підприємствах. Основним
із непрямих методів є пільгове оподаткування.

Для повноти дослідження визначимо дже-
рела фінансування інноваційної діяльності
підприємств в Україні та зосередимо увагу на
їх структурі (табл. 2, рис. 2) [1].

Дослідження вітчизняного
ринку інновацій свідчать, що но-
вовведення, які впроваджують
українські промислові підприєм-
ства, спрямовані на незначне
вдосконалення вже наявної про-
дукції та технології виробництва.
Науковці, які займаються оцін-
кою інноваційного розвитку Ук-
раїни, вважають оподаткування
промислового сектора економіки
надто обтяжливим.

У складі джерел фінансуван-
ня інноваційної діяльності за оф-
іційними даними статистичних
джерел виділяють такі групи:

власні кошти підприємств, кошти державного
бюджету іноземних інвесторів та інші джере-
ла.

Аналіз таблиці 2 показав, що для підтриман-
ня рівня конкурентоспроможності на ринку
промислові підприємства використовують
власні кошти для фінансування своєї інновац-
ійної діяльності.

За даними таблиці 2 та рисунка 2 можна ви-
ділити три періоди. Упродовж 2000—2005 років
витрати підприємств України на інноваційну
діяльність не перевищували 18 млн грн. і фінан-
сувались, в основному, за їх власні кошти
(100%, 100%, 95%, 92%, 98% та 100% відповід-
но). Період 2006—2009 років відзначається сут-
тєвим коливанням у структурі джерел фінан-
сування промислових підприємств і поступо-
вим зростанням їх обсягів. У період 2010—2012
роки суттєво скорочується власне фінансуван-
ня інноваційної діяльності, і зростає рівень
фінансування за рахунок інших джерел до 95%,
87% та 70% відповідно. Причому інші джерела
здебільшого складають банківські кредити.

Принципові зміни у структурі фінансуван-
ня можна пояснити зміною законодавства у
інноваційній, бюджетній та податковій сферах
у цей період. У 2005 році в Законі України "Про
інноваційну діяльність" були скасовані подат-
кові пільги (ст. 21 та ст. 22) інноваційним
підприємствам з податку на прибуток, подат-
ку на додану вартість та земельного податку на
підставі прийняття закону "Про Державний
бюджет України на 2005 рік". Прийняття По-
даткового кодексу у 2010 році стабілізувало
ситуацію з "оперативним" впливом податкових
механізмів для забезпечення виконання задач
бюджетної системи, але механізми пільгового
оподаткування інноваційної діяльності підпри-
ємств, зокрема, інноваційних підприємств, в да-
ному документі відсутні. Це пояснює ситуацію,

Автор Визначення 
Ілляшенко [3] процес створення, впровадження і поширення інновацій 

Краснокутська [4] 

комплекс різних послідовних видів діяльності на основі поділу і 
кооперації праці – від одержання нового теоретичного знання до 
використання створеного на його основі товару споживачем 

Мединський [5] 
паралельно-послідовна реалізація нововведень, науково-дослідної, 
науково-технічної, виробничої діяльності 

 Федулова [6] 

 

спосіб організації комплексу взаємопов’язаних між собою напрямів 
наукової, технологічної, організаційної, фінансової і комерційної 
діяльності, який спрямований на створення і впровадження на ринку 
нового або удосконаленого продукту, нового або удосконаленого 
технологічного процесу, використання в практичній діяльності нової 
або удосконаленої організаційно-економічної форми для забезпечення 
прибуткової роботи підприємця, забезпечення його 
конкурентоздатності і досягнення визначеної мети 

Колодійчук [7] 
передбачає перетворення наукового знання у реальність, здійснюється 
в просторі і часі та складається з певних залежних етапів 

Таблиця 3. Основні наукові підходи
до визначення сутності інноваційного процесу
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коли підприємства за відсутності по-
даткового стимулювання інновацій-
ної діяльності вимушені брати креди-
ти під інноваційні проекти, що в свою
чергу, підкреслює важливість механ-
ізму податкового стимулювання інно-
ваційної діяльності підприємств.

Для визначення ролі пільгового
оподаткування на підвищення іннова-
ційної активності підприємств важли-
во розуміти сутність інноваційного
процесу. В цьому питанні серед нау-
ковців і до сьогодні відсутній єдиний
підхід (табл. 3).

Зазначимо, що у підходах нау-
ковців до визначення сутності іннова-
ційного процесу можна відмітити, що
деякі з них розуміють його із загаль-
них позицій (макрорівень) [3, 4, 5, 7],
а деякі із позиції суб'єкта господарю-
вання (макрорівень) [6]. Але науковці
всі погоджуються в тому, що це про-
цес послідовних видів діяльності з метою реал-
ізації інновацій.

Визначимо основні етапи інноваційного
процесу на підприємстві з урахуванням проце-
су його інвестування (рис. 3).

На нашу думку, є певні особливості реалі-
зації видів діяльності з позиції різних рівнів
господарювання, обумовлені відмінністю мети
та засобів їх впровадження. Наприклад, фун-
даментальні дослідженні на рівні держави ма-
ють на меті підвищення якісного рівня науко-
во-дослідної сфери для забезпечення реалі-
зації стратегії її економічного розвитку, підви-
щення рівня інноваційного потенціалу, забез-
печення її конкурентоспроможності тощо.

Фундаментальні та прикладні дослідження
на рівні підприємства набувають актуальності
при переході його на інноваційний шлях роз-
витку, формуванні й реалізації стратегії інно-
ваційного розвитку. У роботі [8] автор визна-
чає стратегію інноваційного розвитку як нау-
ково-обгрунтовану систему розвитку суб'єкта
підприємницької діяльності, який, використо-
вуючи наявний ресурсний потенціал, здатний
забезпечити стабільний інноваційно-активний
його розвиток в конкурентному середовищі. На
нашу думку, забезпечення ефективного інно-
ваційно-активного розвитку промислового
підприємства можна досягти шляхом ефектив-
ного використання інтелектуальних ресурсів. У
роботі [9], зазначається, що ефективність сис-
теми управління інтелектуальними ресурсами
підприємства залежить від процесів капіталі-
зації — ефективного їх використання, перетво-

рення на складові інтелектуального капіталу й
отримання від цього процесу прибутку, а також
комерціалізації — процесу перетворення ідей
на продукти інтелектуальної діяльності: інте-
лектуальні продукти, інтелектуальні активи та
інновації, частину з яких підприємство може
реалізувати. Тому для створення сприятливих
умов інноваційного розвитку промислових
підприємств України вкрай важливо застосо-
вувати поряд із прямими й непрямі методи сти-
мулювання інноваційної активності — подат-
кові пільги, особливу увагу приділити першим
трьом етапам інноваційного процесу підприє-
мства.

Вважаємо, що при запровадженні податко-
вого механізму пільгованого оподаткування
підприємств, що займаються інноваційною
діяльністю необхідно враховувати наступні
фактори:

— форми податкового стимулювання;
— цілі податкового стимулювання;
— класифікацію суб'єктів податкового сти-

мулювання;
— етапи інноваційного процесу;
— пріоритетність галузей промисловості в

реалізації стратегії інноваційного розвитку
економіки України.

ВИСНОВКИ
Таким чином, для забезпечення системно-

го та комплексного підходу при формуванні
національної інноваційної системи України
необхідно розробити податковий механізм на-
дання пільг підприємствам, які займаються
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Рис. 3. Структура інноваційного процесу підприємства



66
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 10, 2014

інноваційною діяльністю з урахуванням цілей
(всі підприємства, підприємства високотехно-
логічних наукоємних галузей, підприємства се-
реднього та малого бізнесу, новостворені інно-
ваційні підприємства, інноваційні підприємства
тощо) та форм (податкові пільги, податковий
кредит, податкові канікули, спеціальні подат-
кові режими тощо) податкового стимулюван-
ня, з урахуванням етапів інноваційного проце-
су та пріоритетності галузей промисловості в
реалізації стратегії інноваційного розвитку
економіки України. Напрямами подальших
досліджень можуть бути аналіз форм і методів
податкового стимулювання інноваційної діяль-
ності зарубіжних країн; визначення механізмів
надання пільг промисловим підприємствам у
залежності від етапів інноваційного проекту
тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
На современном этапе общественного раз-

вития регионы Украины становятся активны-
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FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY DIRECTIONS OF ZAPOROZHZHJE REGION

Цель. Целью данного исследования является анализ и выявление преимущественных направлений внешнеэкономичес-
кого развития Запорожского региона.

Методика исследования. Данное исследование было проведено на основе сравнения статистических данных внешне-
экономическгой развития Запорожского региона за разные периоды. Работа построена на анализе географической и товар-
ной структурах внешнеэкономичской деятельности области. Также были сравнены приоритетные направления и внешние
рынки интернационального взаимодействия.

Результаты. В ходе исследования была выявлена значимость и основная роль Запорожского региона как на уровне стра-
ны, так и на международной арене. Потенциал области позволяет проводить активную деятельность на внешнем рынке.
Исходя из анализа положительной динамики торгового оборота региона, можно сделать вывод об эффективном внешне-
экономическом взаимодействии области со странами мира в сфере торговли товарами и услугами, а также явны признаки
инвестиционной привлекательности региона. В работе были определены основные векторы во внешней торговле, которыми
оказались рынки стран СНГ, Азии и Европейского Союза.

Научная новизна. В области предмета данной работы было проведено множество исследований, которые освещали про-
блемы внешнеэкономических связей регионов в целом, уделено много внимания интеграции регионов в мировое хозяйство,
направленности развития внешнеэкономической деятельности регионов, а также проблемы их устойчивого развития. Дан-
ное же исследование посвящено анализу и характеристике современному внешнеэкономическому развитию Запорожской
области.

Практическая значимость. На основе данной работы можно выявить и на практике использовать преимущества Запо-
рожского региона. Также в исследовании освещены основные приоритеты во внешнеэкономической деятельности области,
что может быть применено в дальнейшем построении стратегии ведения внешнеэкономической политики и в углублении
наиболее эффективных взаимодействий региона с основными партнерами.

Purpose. The purpose of this research is an analysis and exposure of primary directions of external economic development of
the Zaporozhje region.

Methodology research. This research was conducted on the basis of comparison of statistical information of external economic
development of the Zaporozhje region during different periods. Work is built on an analysis of geographical and product structures
of external economic activity of the area. Priority directions and foreign markets of international co-operation were also compared.

Findings. During research the significancy and basic role of the Zaporozhje region was exposed both at the level of the
country and on the international stage. Potential of the region allows to conduct effective activity on the foreign market. According
to the analysis of positive trade turnover dynamics of the region, it is possible to make a conclusion about the effective external
economic co-operating of the area with the countries all over the world in the field of product and services trading, and also signs
of investment attractiveness of region are obvious. Basic vectors in foreign trade were turned out, which are the markets of the
CIS, Asia countries and European Union.

Originality. On the theme of this work the great number of researches were developed, which lighted up the problems of
regions external economic connections on the whole. A lot of attention was focused on regions integration in a world economy,
orientation of regions foreign economic activity development, and also problems of their steady economic welfare. This research
is devoted to an analysis and description of modern external economic development of the Zaporozhje area.

Practical value. On the basis of this work it is possible to use on practics and to benefit from all advantages of the Zaporozhje
region. Also, in research basic priorities are lighted up in foreign economic activity of the area, that could be followed in the
further construction of external economic policy strategy and in enhancement of the most effective co-operations of the region
with its major partners.

Ключевые слова: Запорожский регион, внешнеэкономическое развитие, страны СНГ, Азии,
ЕС, экспорт, импорт.

Key words: Zaporozhje region, external economic development, countries of the CIS, Asia, ES,
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ми субъектами внешнеэкономических отноше-
ний. Одним из наиболее активных регионов на
внешнем рынке является Запорожский регион.
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Внешнеэкономическому развитию Запорожс-
кого региона присуща многоветорная направ-
ленность. Исходя из этого возникает необхо-
димость в анализе потенциала области, особен-
ностей внешнеэкономической деятельности и
анализе конкурентных преимуществ региона на
внешнем рынке.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Проблемы внешнеэкономических связей
регионов освещены в трудах В.Д. Андрианова,
С.Ю. Глазьева, А.П. Голикова, Л.В. Дейнеко,
М.А. Портного, М.З. Мальского, Ю.В. Мако-
гона, А.С. Филипенко и других ученых-эконо-
мистов. В данных работах рассмотрены такие
вопросы, как региональные аспекты развития
внешнеэкономических связей Украины, интег-
рация регионов в мировое хозяйство, направ-
ленность развития внешнеэкономической дея-
тельности регионов, а также проблемы устой-
чивого развития. Разработкой методических
аспектов развития экономики региона, оценки
его конкурентных преимуществ занимались
следующие ученые: С.Ю. Глазьев, А.Г. Гран-
берг, И.А. Куянцев, В.Н. Лексин, B.C. Мисаков,
В.З. Шевлоков и др. Все это свидетельствует об
актуальности темы, но при этом отдельного
исследования требует Запорожская область
как один из основных регионов страны.

ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ
Целью данного исследования является ана-

лиз и выявление преимущественных направле-
ний внешнеэкономического развития Запо-
рожского региона.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

На современном этапе регионы становятся
все более активными на международной арене
[1]. Одним из ведущих регионов, который
играет значительную роль в экономике Украи-
ны, является Запорожский.

Запорожская область занимает выгод-
ное экономико-географическое положение.
Запорожская область расположенная в
юго-восточной части Украины и граничит с
Херсонской, Днепропетровской, Донецкой
областями. Южные границы области омы-
ваются водами Азовского моря, береговая
линия которого в границах области превы-
шает 300 км.

Территория области занимает 27,2 тыс. км2,
что составляет 4,5% территории Украины. Про-
тяженность с севера на юг составляет 208 км, а
с востока на запад — 235 км.

Экономика Запорожской области нахо-
дится в состоянии стабильного роста, основ-
ной движущей силой которой является про-
мышленность. Основу промышленности реги-
она составляют металлургический, машино-
строительный и энергетический комплексы,
где вырабатывается почти 17% общего объе-
ма стали и готового проката, 60% автомоби-
лей, 29% всей электроэнергии в Украине и по-
чти весь объем первичного алюминия и тита-
новой губки.

Область является ведущим центром отече-
ственного авиамоторостроения, производства
легковых автомобилей, трансформаторов и
другой высокотехнологической продукции,
которая является фирменным запорожским
знаком, маркой мирового класса качества и
надежности.

Промышленный потенциал области под-
крепляется значительным количеством отрас-
левых научно-исследовательских и проектно-
конструкторских институтов, которые в по-
лной мере способны оказывать содействие в
реализации государственной политики иннова-
ционного развития [2].

Ускоренными темпами развивается маши-
ностроение, которому принадлежит ведущая
роль в обеспечении научно-технического про-
гресса. В Запорожском регионе действуют бо-
лее, чем 160 крупных промышленных пред-
приятий.

Энергетический комплекс области один из
мощнейших в Украине. На территории реги-
она размещена Запорожская атомная элект-
ростанция — крупнейшая АЭС в Европе, ус-
тановленная мощность которой составляет
6000 МВ.

Запорожская область — один из круп-
нейших производителей сельскохозяйст-
венной продукции и изделий пищевой про-
мышленности среди регионов Украины. В
области работают 546 предприятий пище-
вой и перерабатывающей промышленности.
Из них 87% — это предприятия, которые
относятся к сфере "малого предпринима-
тельства" и сориентированы на удовлетво-
рение местных потребностей в продуктах
питания (мини-пекарни, маслобойни, кру-
порушки, и т.п.).

Согласно индексу глобальной конкурен-
тоспособности Запорожская область занима-
ет 8-е место среди регионов Украины [3; с. 84—
85].

Самые высокие оценки Запорожская
область получила по составляющим: высшее
образование и профессиональная подготовка
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(4-е место среди 27 регионов Украины, уровень
37-го места в мире), уровень развития бизнеса
(6-е место среди регионов, 67-е место в мире) и
инфраструктура (8-е место среди 27 регионов,
68-е место в мире).

Запорожская область отстает от других
регионов по показателям: "здравоохранение и
начальное образование" (24-е место среди ре-
гионов, 17-е место в 2012 г.), "уровню техноло-
гической готовности" (24-е место, 15-е место в
2012 г.), "эффективности рынка труда" 23-е ме-
сто, 11-е в 2012 г.). Среди самых проблемных
факторов для ведения бизнеса в области отме-
чены налоговая политика, нестабильность го-
сударственной политики и налоговые ставки. С
другой стороны бизнес в Запорожской облас-
ти в среднем менее озабочен вопросами досту-
па к финансированию, инфляцией и неразви-
той инфраструктурой.

Запорожская область занимает 9-е место
среди 27 регионов Украины по количеству на-
селения (3,9%) и 10-е место по вкладу в ВВП
страны (3,8%). Валовый региональный про-
дукт области составляет 27 657 грн. на чело-
века, или 96,8% от среднего значения по стра-
не.

Запорожская область является одним из
лидеров среди украинских регионов по объе-
мам внешней торговли. Большая часть продук-
ции крупнейших запорожских предприятий,
таких как открытые акционерные общества
"Запорожсталь", "Днепроспецсталь", "Запо-
рожский производственный алюминиевый ком-
бинат", "Запорожтрансформатор", "Мотор
Сич" "Преобразователь", направлена на экс-
порт.

Удельный вес внешнеторгового оборота
составил более 10% оборота Украины. По ито-
гам 2013 года предприятия и организации об-
ласти экспортировали товаров и услуг на сум-
му 3906,2 млн дол. США, импортировали — на
1864,5 млн дол. США. По сравнению с 2012 го-
дом объём экспорта снизился на 8,8%, импор-
та — на 11,2%. [4]

Позитивное сальдо внешнеторгового ба-
ланса области составило 2041,7 млн дол. США.
Коэфициент покрытия импорта экспортом со-
тавил 2,10 против 2,04 за 2012 год.

Основу внешней торговли области состави-
ли товары. На их долю выпало 94,2 % и 94,5%
экспорта и импорта соответственно. На протя-
жении 2013 года предприятия запорожского
региона поддерживали взаимоотношения с
партнерами из 143 стран мира.

Позитивное сальдо во внешней торговле
товарами сложилось с 95 странами мира. Ос-

нову экспорта товаров составили: черные ме-
таллы, механизмы и электрическое оборудова-
ние, руды, шлак, зола, жиры и масла. Импорт
уменьшился на 16,4% за счет снижения по всем
группам товаров, кроме животной продукции.
Основу импорта составили: минеральные про-
дукты, топливо, нефть и продукты ее перегон-
ки.

По итогам 2013 года экспорт услуг равнял-
ся 227,7 млн дол., импорт — 102,1 млн дол. По
сравнению с 2012 годом объем предоставлен-
ных услуг уменьшился на 18,3%, полученных —
увеличился на 18,8%. Позитивное сальдо тор-
говли услугами составило 125,6 млн дол. Внеш-
неторговые взаимоотношения поддерживались
с партнерами 123 стран мира.

По сравнению с 2012 годом увеличились
объемы экспорта деловых услуг в 1,6 раза, в
сфере телекоммуникаций, компьютерных и
информационных технологий — на 6,4%, но
меньше предоставлено услуг по ремонту и тех-
ническому обслуживанию на 11,0% и транспор-
тных услуг — на 9,4%.

В 2013 году было больше импортировано
услуг по ремонту и техническому обслужива-
нию (в 8,1 раза), транспортных услуг (в 1,5
раза), деловых услуг (на 24,6%), но меньше ус-
луг, связанных с роялти и другими услугами,
связанными с использованием интеллектуаль-
ной собственности (на 26,7%).

Объем прямых иностранных инвестиций,
внесенных в экономику области с начала ин-
вестирования, на 31 декабря 2013 года соста-
вил 1124,7 млн дол. США, что на 4,4% боль-
ше объемов инвестиций на начало 2013 года
ив рассчете на одного человека составил
629,1 дол.

Инвестиции поступили из 50 стран мира. В
десятку основных стран-инвесторов вошли:
Кипр (516,3 млн дол.), Швеция (198,4 млн дол.),
Республика Корея (150,0 млн дол.), Панама(53,9
млн дол.), Швейцария (34,8 млн дол.), Эстония
(34,7 млн дол.), Ирландия (22,6 млн дол.), Сло-
вакия (21,3 млн дол.), Великая Британия (15,7
млн дол.), Австрия (10,1 млн дол.).

Задолженность предприятий области по
кредитам и займам, торговым кредитам и дру-
гим обязательствам перед прямыми инвестора-
ми на 31 декабря 2013 года составила 430,2 млн
дол.

Объем прямых инвестиций из области в эко-
номику стран мира на 31 декабря 2013 года со-
ставил 48,1 млн дол. Прямые инвестиции из
области совершены в 14 стран мира, преобла-
дающая их доля припала на Российскую Феде-
рацию (89,0%).
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Требования инвесторов области по долго-
вым инструментам к предприятиям прямого
инвестирования за границей на 31 декабря 2013
года составили 27, 9 млн дол.

Иностранные инвестиции вложены в 145
предприятий Запорожской области. Большой
интерес с точки зрения инвестирования вызы-
вают такие отрасли экономики области, как
машиностроение (75,6%), пищевая промышлен-
ность (9,7%), черная металлургия (8,5%), а так-
же радиоэлектроника и прочие высокотехно-
логические отрасли, а также сельское хозяй-
ство.

Приоритетными направлениями внешне-
экономической деятельности для Запорожско-
го региона являются страны СНГ, страны Азии
и страны ЕС.

По итогам 2013 года самая весомая часть
запорожской продукции (48,1%) была постав-
лена в страны СНГ, что меньше, чем за 2012 год
на 12,7% [5]. В страны Азии отправлено 18,6%
общего экспорта области. Экспорт в Азию
уменьшился на 1,2%. В страны ЕС было направ-
лено товаров на сумму 664,4 млн дол. (18,1%
общего экспорта), что меньше, чем в 2012 году
на 12,7%.

В общем объеме импорта преобладали по-
ставки из стран СНГ (42,6%) и Азии (17,3%).
Ввоз товаров из стран Азии по сравнению с
2012 годом уменьшился на 25,8 %, из стран
СНГ — на 14,1%. Из стран ЕС в область было
поставлено товаров на 485,9 млн дол. (27,6%
общего объема импорта). По сравнению с
2012 годом этот показатель уменьшился на
1,2%.

Позитивное сальдо по торговле товарами
составило:

— со странами СНГ — 1018,9 млн дол., про-
тив 2012 года уменьшилось на 11,8%;

— со странами Азии — 483,4 млн дол., про-
тив 2012 года увеличилось на 24,9%;

— со странами ЕС — 178,4 млн дол., против
2012 года уменьшилось в 1,5 раза.

Экспортные поставки товаров в страны СНГ
состояли в основном из: механического обору-
дования (73,9% общего экспорта этого товара),
черных металлов (27,0%), электрического обо-
рудования (81,3%), средств наземного транс-
порта (88,9%), продуктов неорганической хи-
мии (64,9%).

Экспортные поставки товаров в страны ЕС
составили: черные металлы (25,0% экспорта
этого товара), руды, шлак и зола (88,9%), меха-
ническое оборудование (2,9%), другие недра-
гоценные металлы (39,3%), продукты неоргани-
ческой химии (30,0%).

Импорт товаров из стран СНГ состави-
ли: минеральное топливо, нефть и продукты
ее перегонки (85,5% общего объема ввоза
этого товара), никель и изделия из него
(83,8%), механическое оборудование (30,1%),
черные металлы (55,5%), алюминий и изде-
лия из него (95,2%), электрическое оборудо-
вание (31,5%), приборы и аппараты (65,1%),
медь и изделия из нее (67,9%), другие недра-
гоценные металлы (70,0%), стекло и изделия
из него (75,3%).

Импорт товаров из стран ЕС составили сле-
дующие: механическое оборудование (47,3%
общего объема ввоза этого товара), электри-
ческое оборудование (45,9%), пластмассы и
полимерные материалы (53,9%), средства на-
земного транспорта (30,5%), минеральное топ-
ливо, нефть и продукты ее перегонки (10,9%),
соль, сера, земли и камень (53,9%), черные ме-
таллы (19,8%), рыба и ракообразные (14,5%),
медь и изделия из нее (32,0%), изделия из чер-
ных металлов (40,7%), разнообразная химичес-
кая продукция (57,4%), приборы и аппараты
(20,0%).

Что касается внешнеторговой деятельно-
сти в сфере услуг, преобладающая часть экс-
порта услуг была предоставлена странам
СНГ (48,9%). На страны Азии пришлось 19,1%
оказаных услуг. Против 2012 года объемы эк-
спорта услуг уменьшились в страны СНГ на
21,9%, Азии — на 28,6%. Старнам ЕС было
оказано услуг на сумму 34,7 млн дол. (15,2%
общего объема экспорта услуг). По сравне-
нию с 2012 годом этот показатель увеличил-
ся на 20,6%.

В общем объеме импорта наибольшая
часть услуг приходилась на страны СНГ —
33,7%. На страны Азии пришлось 20,6% ока-
заных услуг. По сравнению с 2012 годом
объемы импорта увеличились из стран СНГ
на 30,6%, но уменьшились из стран Азии на
12,1%. Достаточно большая доля (35,8%, или
36,6 млн дол.) общего объема импорта услуг
была предоставлена предприятиям области
партнерами из стран ЕС. Это на 5,6% больше,
чем за 2012 год.

Позитивное сальдо в сфере торговли услу-
гами составило:

— со странами СНГ — 76,9 млн дол., против
2012 года уменьшилось в 1,5 раза;

— со странами Азии — 22,4 млн дол., про-
тив 2012 года уменьшилось в 1,6 раза;

В торговле со странами ЕС сложилось от-
рицательное сальдо (1,9 млн дол.), в 2012 году
оно также было отрицательным и составляло
5,9 млн дол.
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В экспорте в страны СНГ преобладали сле-
дующие услуги: по ремонту и техническому
обслуживанию (58,8% общего объема), деловые
(19,1%), транспортные (7,6%), в сфере телеком-
муникаций, компьютерные и информационные
(6,2%).

Страны ЕС получали от предприятий об-
ласти такие услуги, как: по ремонту и тех-
ническому обслуживанию (34,2%), в сфере
телекоммуникаций, компьютерные и ин-
форм ационные (27, 3%),  трансп ортные
(19,9%).

Из стран СНГ, в основном, импортирова-
лись: деловые услуги (61,0%), роялти и другие
услуги, связанные с использованием интеллек-
туальной собственности (15,9%), транспортные
(6,9%), по ремонту и техническому обслужива-
нию (6,3%).

Страны ЕС предоставляли следующие услу-
ги: транспортные (38,2%), роялти и другие ус-
луги, связанные с использованием интеллекту-
альной собственности (15,5%), связанные с
финансовой деятельностью (15,4%), деловые
(13,9%), по ремонту и техническому обслужи-
ванию (10,0%).

Объем прямых иностранных инвестиций из
стран ЕС составил 844,1 млн дол. (75,8% обще-
го объема акционерного капитала), из стран
СНГ — 9,7 млн дол. (0,8%), из других стран мира
— 270, 9 млн дол. (24,4%) [8].

Объем прямых инвестиций из Запорожской
области в страны ЕС составил 3,4 млн дол. (7,1%
общего объема), в страны СНГ — 44,6 млн дол.
(92,6%), в другие страны мира — 0,1 млн дол.
(0,3%).

На основании проведенного анализа,
можно отметить, что внешняя торговля то-
варами запорожских предприятий более
активна со странами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Анализируя внешнюю тор-
говлю услугами, можно отметить актив-
ность в торговле со странами Европейско-
го Союза.

Анализируя европейский рынок, необ-
ходимо отметить, что на сегодняшний день
рынок стран Европейского Союза являет-
ся одним из самых приоритетных для укра-
инских товароп роизводителей.  Рынок
стран Европейского Союза составляет 28,6
% всего товарооборота украинских това-
ров.

Акцентируя внимание на экспорте, т.к.
регион является экспортоориентированным,
более 60 % экспорта носит сырьевой харак-
тер (металлопродукция, зерно и химия) и в
значительной степени зависит от конъюнк-

турных колебаний цен на мировом рынке.
Еще около 20 % экспорта — машинострое-
ние, продукцию которого потребляют в ос-
новном страны Таможенного союза [7]. На
эти страны приходится треть всего нашего
экспорта, еще четверть — на страны Евро-
союза.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
На основании проведенного анализа мож-

но сделать вывод, что Запорожская область
является одним из лидеров среди украинских
регионов по объемам внешней торговли. Об
этом свидетельствует удельный вес внешне-
торгового оборота, который составляет более
10% оборота Украины. Область на внешнем
рынке является экспортоориентированной, а
следовательно ведет эффективную деятель-
ность.

Преградами роста экспорта остаются:
— неблагоприятная конъюнктура цен на ос-

новные экспортные товары (металлургия и хи-
мическая промышленность);

— активизация развивающихся стран на
рынках, традиционных для отечественного эк-
спорта;

— глобальное сокращение платежеспо-
собного спроса как следствие международ-
ного финансового и экономического кризи-
са;

— отсутствие кредитных ресурсов для ком-
паний-экспортеров или жесткие их ограниче-
ния;

— массовый невозврат НДС (то, в чем пря-
мо виновен регулятор экономики).

Во внешнеэкономических связях основ-
ными партнерами Запорожского региона яв-
ляются траны СНГ, Европейского Союза и
Азии. Рынки данных партнеров являются
для региона крайне важны. Каждому прису-
ща определенная доля преимущества в силу
разного характера взаимодействия. Отличие
состоит в том, что на рынке СНГ и стран
Азии реализуется украинская продукция с
более высокой добавленной стоимостью, в
частности, украинского машиностроения.
Данные страны являются ключевыми во вза-
имоотношениях региона в сфере торговли
товарами. Страны же ЕС остаются ценными
партнерами в отношении инвестиций и сфе-
ры торговли услугами. Еще одним отличием
является то, что на территории ЕС реализу-
ется украинская продукция с меньшей до-
бавленной стоимостью, в частности, хими-
ческой и металлургической промышленнос-
ти.
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Определяя векторность внешнеэкономи-
ческой деятельности Запорожского региона,
необходимо определить доступность и при-
быльность того или иного рынка. Одним из наи-
более прибыльных с точки зрения ценового
фактора является рынок стран Европейского
Союза. Но этот рынок, к сожалению, пока ос-
тается самым труднодоступным для украинс-
ких товаров в связи с нетарифными барьера-
ми.

Рынок старн СНГ — это исторически сло-
жившийся партнерский рынок. Но в последние
5—7 лет объемы внешней торговли Украины со
странами СНГ только снижаются, что являет-
ся сигналом снижения спроса на украинские
товары на данном рынке и возникающих пре-
град как тарифного, так и нетарифного регу-
лирования.

Рынок стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона для украинских товаров является одним
из наиболее доступных и востребованных. Это
обусловлено практически отсутствующими
баръерами на пути украинских товаров и дос-
таточно низкой ценой украинских экспортных
товаров.

Делая вывод, можно определить, что для
запорожских товаров и услуг открыты в той
или иной степени все рынки мира, но наиболее
востребованы украинские товары и услуги на
рынке стран СНГ, стран Европейского Союза
и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для організації обліку та аналізу розра-

хунків з дебіторами важливе місце посідає кла-
сифікація дебіторської заборгованості. Теоре-
тичною основою для проведення класифікації
дебіторської заборгованості для цілей бухгал-
терського обліку в Україні є Положення (стан-
дарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська
заборгованість", згідно з яким дебіторська за-
боргованість поділяється на довгострокову та
поточну. На нашу думку, такий поділ є надто
спрощеним і навіть суперечливим. Наведена
класифікація не дозволяє повною мірою вра-
хувати всі якісні характеристики дебіторської
заборгованості та не задовольняє в повному об-
сязі потреби користувачів при складанні фінан-
сової звітності. Адже від правильної класифі-
кації дебіторської заборгованості, а також від
правильно обраних класифікаційних ознак за-
лежатиме не лише порядок її обліку взагалі чи
окремого її складника, а й ефективності управ-
ління нею.
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У статті проаналізовано та удосконалено існуючі підходи до класифікації дебіторської заборгованості підприє-
мства з метою ефективного управління заборгованістю та максимізацією прибутку.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням питання класифікації дебі-
торської заборгованості займалися і вітчиз-
няні, і зарубіжні вчені, зокрема: Ф. Бутинець,
І. Білик, І. Бланк, А. Волостникова, П. Кватир-
ка, Н. Ценклер, Н. Хрущ, Ю. Бригхем та М. Ер-
хардт. На думку Ф.Ф. Бутинця, поточна дебі-
торська заборгованість за можливістю погашен-
ня класифікується за трьома напрямами: нор-
мальна, сумнівна, безнадійна. В його праці об-
грунтовано перехід дебіторської заборгованості
з одного стану в інший. А. Бланк, розглядаючи
проблеми управління дебіторською заборгова-
ністю, виділяє п'ять груп дебіторської заборго-
ваності за об'єктами, щодо яких виникли зобо-
в'язання. А.Ю. Волостникова виділяє ще додат-
кові класифікаційні ознаки, які більш детально
розкривають вид діяльності підприємства, що
має таку заборгованість, а також такі функції
підприємства як планування та контроль дебі-
торської заборгованості.
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ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної статті є аналіз запропоно-

ваних на сьогодні класифікаційних ознак
дебіторської заборгованості, визначення
проблемних аспектів в існуючих класифіка-
ціях.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Рoзглядaючи дебiтoрcьку зaбoргoвa-

нiсть, не мoжнa не пoмiтити нaявнoсті різно-
маніття її видів. Від тогo, нaскiльки прa-
вильнo здiйсненo пoділ та клaсифікaцію
oб'єктiв oблiку, а тaкож від того, наскільки
правильно обрано класифікаційні ознаки,
може залежaти і сам порядок обліку як гру-
пи, так і oкремoгo об'єкта. Поділ повинен
бути заснований на економічному критерії і
виходячи з екoнoмічнoго та цільoвогo при-
знaчeння рeчeй.

Наукова класифікація є методом дослід-
ження множини об'єктів шляхом їх поділу на
класи (групи) за відповідною загальною озна-
кою, представляє собою спосіб пізнання сут-
ності, змісту, ступеня схожості і різниці об'єк-
тів.

Класифікація — розподіл, рознесення
об'єктів, назв по класам, групам, розрядам, при
якому в одну групу влучають об'єкти, що воло-
діють будь-якими загальними ознаками. Вихо-
дячи з запропонованого визначення, вважаємо
обгрунтованим трактувати класифікацію дебі-

торської заборгованості як угрупування роз-
рахунків з дебіторами за якоюсь ознакою в за-
лежності від мети, для досягнення яких вона
проводиться.

У більшості країн існують лише загальні
правила щодо класифікації дебіторської за-
боргованості, які носять рекомендаційний, а
не директивний характер. Рішення про поря-
док розміщення різних видів дебіторської за-
боргованості в балансі та ступінь деталізації
цих статей приймає сама компанія, і, відпові-
дно, у різних компаній склад та структура де-
біторської заборгованості в балансі будуть
різними, на відміну від українського балансу,
який жорстоко регламентує форму надання
цієї статті.

Однак у загальному вигляді, за очікувани-
ми термінами погашення, які встановлюються
в договорах, у більшості країн заборгованість
поділяється на поточну дебіторську заборго-
ваність, тобто ту, яка повинна бути погашена
протягом одного року чи операційного циклу
(залежно від того, який період довше), і непо-
точну (довгострокову) заборгованість, яку в
окремих країнах поділяють на середньостро-
кову та довгострокову. Міжнародні стандарти
передбачають лише одне обмеження — "про-
тягом одного року".

Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборго-
ваність також поділяється на довгострокову і
поточну:

Таблиця 1. Класифікація дебіторської заборгованості за А.Ю. Волостниковою

№ Класифікаційна ознака Види дебіторської заборгованості 
1 За тривалістю 1) довгострокова; 

2) короткострокова 
2 За терміном виконання 

зобов’язань 
1) поточна; 
2) прострочена 

3 
За характером 

діяльності організації 

1) за основною діяльністю; 

2) за фінансовою діяльністю; 

3) за інвестиційною діяльністю 

4 

За видами дебіторів 

1) покупців і замовників; 
2) дочірніх організацій; 
3) працівників організації; 
4) бюджету і позабюджетних фондів; 
5) інших дебіторів 

5 За доцільністю 

утворення 
1) виправдана; 
2) невиправдана 

 6 За регулярністю 

проведення угод 

1) від регулярних угод; 

2) від нерегулярних угод 

7 

За якісним складом 

1) нереальна для стягнення; 
2) сумнівна; 
3) надійна 

8 За можливістю 

поступки прав вимоги 

1) заборгованість, яку можна передати за договором; 

2) заборгованість, яку заборонено передавати 

9 За забезпеченістю 

гарантіями 

1) забезпечена; 
2) незабезпечена 

10 

За ступенем ризику 
1) з високим ризиком; 

2) з середнім ризиком; 

3) з низьким ризиком 

11 За можливістю 

планування 
1) запланована; 
2) незапланована 

12 За можливістю 

контролю 

1) контрольована; 
2) неконтрольована 
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— довгострокова дебіторська заборго-
ваність — це заборгованість, яка не виникає в
ході нормального операційного циклу і буде
погашена після дванадцяти місяців з дати ба-
лансу. Тобто довгострокова заборгованість в
основному не пов'язана з операційною діяльн-
істю.

— поточна дебіторська заборгованість (ко-
роткострокова) — це заборгованість, що вини-
кає в ході нормального операційного циклу або
буде погашена в ході протягом дванадцяти
місяців з дати балансу. Таким чином, якщо за-
боргованість, що виникла, не пов'язана з опе-
раційним циклом, але передбачається, що вона
буде погашена в термін менший дванадцяти
місяців, то така заборгованість визнається по-
точною.

У міжнародних стандартах дебіторську
заборгованість поділяють на ініційовану
підприємством та неініційовану. Ініційована
дебіторська заборгованість означає її прид-
бання підприємством як участі у позиці, на-
даній іншим позикодавцем за умови, що
підприємство фінансує цю позику на дату,
коли її ініціює цей інший позикодавець. Не
ініційована дебіторська заборгованість кла-
сифікується як утримувана до строку пога-
шення, наявна для продажу або утримувана
для операцій. Також відповідно до міжна-
родних стандартів бухгалтерського обліку
підприємство індивідуально визначає та
відносить поточну дебіторську заборго-
ваність до тієї чи іншої групи. При цьому
борги дебіторів можуть бути показані у ба-
лансі без поділу їх на групи.

Як вже зазначалось вище, на сьогодні серед
вчених-економістів немає єдиного підходу до
визначення класифікаційних ознак дебіторсь-
кої заборгованості. Також немає чіткого по-

ділу ознак заборгованості в нормативних до-
кументах.

А. Бланк, розглядаючи проблеми управ-
ління дебіторською заборгованістю виділяє
лише п'ять груп дебіторської заборгова-
ності:

— за товари, роботи і послуги, термін оп-
лати яких ще не настав;

— за товари, роботи і послуги, неоплачені в
строк;

— за векселями отриманими;
— за розрахунками з бюджетом;
— за розрахунками з персоналом.
 Дана класифікація розглядає дебіторську

заборгованість за об'єктами і якоюсь мірою за
сумнівністю погашення. Вона повністю відпов-
ідає статтям балансу підприємства. Проте не
враховує інших вагомих факторів, що визнача-
ють дебіторську заборгованість таких, як вид
дебітора, контрольованість боргу та інше. Н.І.
Ценклер у своїй класифікації дебіторської за-
боргованості виділяє з поміж інших додаткові
класифікаційні ознаки, які характеризують де-
біторів: правовий статус, місцезнаходження,
галузь, до якої належить дебітор, фінансовий
стан.

 А.Ю. Волостникова, в свою чергу, виділяє
такі класифікаційні ознаки дебіторської забор-
гованості (табл. 1).

 Дана класифікація досить широка і врахо-
вує аспекти контролю та планування заборго-
ваності. Проте, на нашу думку, необхідно при-
ділити більше уваги об'єктам за якими виникає
заборгованість. Доцільним, ми вважаємо, вид-
ілити головні класифікаційні ознаки, які будуть
сприяти найбільш ефективному управлінню
дебіторською заборгованістю на підприємстві.
Ми пропонуємо наступну класифікацію (табл.
2).

Таблиця 2. Класифікація дебіторської заборгованості

№ 
Класифікаційна 

ознака 
Вид дебіторської заборгованості 

1 За строком - довгострокова; 
- поточна 

2 За об’єктами, щодо 
яких виникли 

зобов’язання 

- за товари; 

- за послуги; 

- за продукцію; 

- за нетоварними операціями 

3 За контрагентами - покупців і замовників; 
- дочірніх організацій; 

- працівників організації;  
- бюджету і позабюджетних фондів; 
- інших дебіторів 

4 За ступенем 

вірогідності 
погашення 

- сумнівна; 
- безнадійна 

5 За причинами 

виникнення 
- виправдана; 
- невиправдана 

6 За забезпеченістю - забезпечена; 
- незабезпечена 
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ВИСНОВКИ
При вивченні економічної літератури з'я-

совано, що існує широкий спектр видів дебі-
торської заборгованості. Розглянувши робо-
ти авторів з бухгалтерського обліку та досл-
ідивши їх праці, ми можемо зробити висно-
вок, що всі вони здійснюють класифікацію де-
біторської заборгованості відповідно до
П(С)БО 10 і не враховують всіх моментів, що
дозволять уникнути недоцільних управлінсь-
ких рішень. Розроблена нами класифікація
узагальнює існуючі на сьогодні класифікації,
розкриває економічну природу різних видів
дебіторської заборгованості та відповідає
структурі бухгалтерського балансу. Вона
враховує основні аспекти виникнення та
відображення дебіторської заборгованості в
звітності,враховує різноманітність контра-
гентів та об'єктів. Також, ми вважаємо, що
все ж право вибору системи класифікації за-
боргованості необхідно залишити за підприє-
мствами залежно від завдань, які ставить ке-
рівництво щодо питань управління дебіторсь-
кою заборгованістю.
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