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LAND CADASTER ACCOUNTING AS AN INFORMATION BASE
OF LAND RESOURCES AND LAND USE MANAGEMENT
Розкрито роль державного земельного кадастру у сферах правових відносин, економіки, використання земель
та управління земельними ресурсами, формуванні земельного ринку, забезпеченні стійкості землекористування, банL
ківського сектора і страхування, інвестиційної, житлової політики та реформування житловоLкомунального госпоL
дарства, в галузі інформаційних послуг та соціальної політики. Зазначено нормативноLправову базу його ведення,
складові частини та виділено інституціонально проблемні складові обліку кількості та якості земель, державної реєL
страції земельних ділянок. Доведено необхідність законодавчого визначення поняття обліку кількості та якості зеL
мель, земельних ділянок, землеволодінь та землекористувань, обліку територіальних обмежень у використання зеL
мель та інших природних ресурсів, чіткого дієвого землевпорядного механізму ведення обліку та реєстрації земельL
них ділянок. Виокремлено іншу інституціональну проблему обліку цих об'єктів на підприємствах для цілей бухгалL
терського обліку та постановки його вартості на баланс. Обгрунтовано запровадження єдиних методологічних засад
аналітичного обліку земель, земельних ділянок, землеволодінь та землекористувань як економічних активів та капіL
талу.
The article reveals importance of the state land cadaster in the field of legal relations, economy, land use and land
resources management, formation of the land market, support for sustainability of land use, banking sector and insurance,
investment, residential policy, and reforming of the residential and municipal department, in the field of information
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services and social policy. The research outlines the regulatory base of its maintenance, constituents, as well as specifies
the institutional problems of the records of the number and quality of lands, state registration of land plots, which efficiency
in the management of the mentioned fields and branches is influenced by the effectiveness, reliability and accuracy of the
information base. Bodies of the State Services of Geodesy and Cadaster experience the deficit of full and necessary
information, approved by the Article 15 of the Law "On the State Land Cadaster", as well as on the significant share of
lands. Moreover, most of the available information on land plots are distorted, and therefore the necessary and actual
task is to improve the institutional environment of the information constituent of management, i.e. the state land cadaster.
The research justifies the necessity of the legislative definition of the notion of inventory of the number and quality of
lands, land plots, land holdings and land uses, records of the territorial restrictions in the use of lands and other natural
resources, a clear affective landLsurveying mechanism of maintaining the inventory and registration of land plots, because
in the national accounting standards there is no clear legal registration of the land inventory. The author identifies another
institutional problem of recording objects at enterprises for the purpose of accounting and balance sheet value, defines
the classification features for agricultural enterprises by the kinds of use and lands, by the land quality and involvement.
The research substantiates the necessity to introduce unified methodological fundamentals of the analytical inventory of
lands, lands plots, land holdings and land uses as the economic assets and capital. Such necessity is first caused by the
need of the clear and detailed information for efficient sustainable management of land resources and land uses.

Ключові слова: державний земельний кадастр, облік кількості і якості, державна реєстра
ція земельних ділянок, землекористування, землеволодіння, територіальні обмеження.
Key words: state land cadaster, records of number and quality, state registration of land plots,
land use, land holding, territorial restrictions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У системі управління земельними ресурса&
ми та землекористуванням важливу роль
відіграє державний земельний кадастр (ДЗК).
Він дозволяє здійснювати ряд важливих дій в
таких сферах.
У сфері правових відносин — забезпечення
державної реєстрації земельних ділянок та
прав на них, угод з ними, формування впевне&
ності власників ділянок і землеволодільців у
своїх правах на земельні ділянки та іншу неру&
хомість, розмежування прав власності на зе&
мельні ділянки між державної, комунальної та
приватної власності.
У сфері економіки — забезпечення надход&
жень земельних платежів до бюджету тери&
торій і розширення бази оподаткування, про&
ведення нормативної грошової оцінки земель
та балансової вартості землекористування,
інформаційна підтримка ринкового обороту
землі, вдосконалення механізму оподаткуван&
ня землі та іншої нерухомості шляхом встанов&
лення залежності платежів від ринкової вар&
тості і прибутковості використовуваних зе&
мельних ділянок та об'єктів нерухомості, змен&
шення кількості суб'єктів земельних відносин,
що користуються незаконними або необгрун&
тованими пільгами, збільшення вартості основ&
них фондів підприємств, захист їх від інфляції.
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У сфері використання земель та управлін&
ня земельними ресурсами — надання повної та
достовірної інформації для планування і управ&
ління земельними ресурсами і землекористу&
ванням територій на базі даних кількісного і
якісного обліку земель (який в Україні станом
на 2021 р. відсутній); забезпечення міжвідом&
чої взаємодії під час формування об'єктів не&
рухомості; проведення державного контролю
та моніторингу за станом і використанням зе&
мель, забезпечення територіально&просторо&
вого планування та функціонального зонуван&
ня земель за типами (підтипами) землекорис&
тування та іншого, створення механізму вилу&
чення (викупу) земель для суспільних потреб.
У сфері формування земельного ринку —
створення необхідних умов для функціонуван&
ня ринку; управління нерухомим майном, що
перебуває у державній та муніципальній влас&
ності; вдосконалення процедур закріплення
прав на займані будівлями ділянки та ін.
У сфері забезпечення стійкості землекори&
стування — забезпечення стійкості прав
суб'єктів земельних відносин на дану ділянку,
стійкості його господарського використання,
територіальної (просторової), економічної і
екологічної стійкості.
У сфері розвитку банківського сектора і
страхування — забезпечення розвитку іпотеч&
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ного кредитування під заставу земельних діля&
нок, страхування прав власності на неру&
хомість, саморегулювання механізмів взаємодії
банків, оцінювачів, ріелтерів, страховиків та
інших учасників земельного ринку та іншої не&
рухомості, на основі надання юридично значи&
мої інформації з ДЗК.
У сфері інвестиційної політики — створен&
ня сприятливих умов для залучення прямих
інвестицій, включаючи іноземний капітал, а та&
кож використання іпотечного кредитування як
одного з джерел фінансування інвестиційних
проєктів.
У сфері житлової політики та реформуван&
ня житлово&комунального господарства — об&
грунтування диференціації ставок оплати жит&
ла залежно від його якості та місця розташу&
вання, підтримка створення та функціонуван&
ня товариств власників житла (кондомініумів),
а також передача прав власності на об'єкти
відомчого житлового фонду в комунальну
власність.
У галузі інформаційних послуг — надання
законодавчим і виконавчим структурам, судам,
банкам, будь&яким юридичним і фізичним осо&
бам достовірної земельно&кадастрової інфор&
мації, визнаними державою достовірними відо&
мостями про об'єкти обліку, інформаційне за&
безпечення геодезичних, землевпорядних та
інших робіт, а також інформаційна підтримка
інших відомчих реєстрів та кадастрів.
У галузі соціальної політики — забезпечен&
ня земельними ділянками громадян, створення
нових робочих місць, розвиток соціальної та
культурно&побутової інфраструктури, розви&
ток туризму, виведення виробничих об'єктів з
центрів міст, формування нових соціальних
верств.
Згідно зі статтями 197— 203 закону Украї&
ни "Про державний земельний кадастр" [1]
складовими частинами державного земельно&
го кадастру є: кадастрове зонування, кадаст&
рові зйомки, бонітування грунтів, економічна
оцінка земель, грошова оцінка земельних діля&
нок, державна реєстрація земельних ділянок,
облік кількості та якості земель. Для забезпе&
чення управління земельними ресурсами та
землекористуванням необхідною інформацією,
найбільш інституціонально проблемними є
облік кількості та якості земель і державна реє&
страція земельних ділянок.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми законодавчого забезпечення ве&
дення обліку кількості і якості земель, держав&
Передплатний індекс 21847

ної реєстрації земельних ділянок у системі дер&
жавного земельного кадастру висвітлено у до&
слідженнях українських науковців Третяка А.,
Третяк В., Сакаль О., Третяк Н., Юрченко Т.,
Ковалишин О., Коваль Л., Заболотчук А., Ціць&
ка Н. та ін. які наголошують про необхідність
удосконалення методичних підходів форму&
вання ефективної та прозорої інформаційної
бази.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою досліджень є висвітлення інститу&
ціональних проблем ведення обліку кіль&
кості і якості земель, реєстрації земельних
ділянок у системі державного земельного
кадастру для створення чіткої і розгорнутої
інформаційної бази ефективного управлін&
ня земельними ресурсами та землекористу&
ванням.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основними законодавчими актами, які ста&
ном на 2021 р. регулюють питання щодо обліку
кількості земель у Державному земельному
кадастрі, є Земельний кодекс України [2], За&
кон України "Про державну реєстрацію речо&
вих прав на нерухоме майно та їх обтяжень" від
01.07.2004 № 1952&IV [3], Постанова КМУ "Про
затвердження Порядку ведення Державного
земельного кадастру" від 17.10.2012 № 1051 [4],
Постанова КМУ "Про затвердження Порядку
доступу державних реєстраторів прав на неру&
хоме майно та користування відомостями дер&
жавного земельного кадастру [5], Наказ
Міністерства регіонального розвитку, будів&
ництва та житлово&комунального господарства
України 30.12.2015 № 337 "Про затвердження
форм адміністративної звітності з кількісного
обліку земель (форми №№ 11&зем, 12&зем, 15&
зем, 16&зем) та Інструкцій щодо їх заповнення"
[6]. До 2016 р. облік кількості земель вівся те&
риторіальними органами земельних ресурсів
згідно з Інструкцією із заповнення державної
статистичної звітності з кількісного обліку зе&
мель — форми №№ 6&зем, 6а&зем, 6б&зем, 2&зем
(інструкція затверджена наказом Державного
комітету статистики України від 05.11.1998
№ 377) [7].
Тільки впорядкований та законодавчо
унормований процес здійснення обліково&реє&
страційної діяльності може стати запорукою
ефективного управління земельними ресурса&
ми та землекористуванням. У контексті сказа&
ного доречно зазначити, що станом на 2021 р.,
на жаль, в Україні відсутнє законодавчо&пра&
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вове визначення обліку земель. Однак у нау&
ковій літературі трапляються різні позиції сто&
совно визначення цього терміна, серед яких
можна виділити думку О.В. Сакаль [8, с. 57].
Зокрема, вона визначає земельний облік як
спеціальну управлінську функцію, яка є істот&
ним елементом механізмів земельного адмі&
ністрування, що здійснюється з метою забез&
печення оптимального використання та охоро&
ни земель будь&якого цільового призначення
незалежно від форми власності та господарю&
вання.
Відповідно до статті 203 Земельного кодек&
су України [2], існує як кількісний облік (заз&
начається, наприклад, склад земельних угідь),
так і якісний (певні характеристики земельних
угідь за природними властивостями, ступенем
техногенного забруднення грунтів та ін.). Де&
талізацію та конкретизацію положень щодо
обліку земель, закріплених Земельним кодек&
сом України, здійснює Закон України "Про
Державний земельний кадастр" [1], який ви&
значає правові, економічні та організаційні
основи діяльності у сфері Державного земель&
ного кадастру. Згідно з цим Законом метою об&
ліку земель та державної реєстрації земельних
ділянок є забезпечення необхідною інформа&
цією органів державної влади та місцевого са&
моврядування, зацікавлених організацій,
підприємств й установ, громадян з метою ре&
гулювання земельноправових відносин, раціо&
нального землекористування й охорони зе&
мель, визначення цінності земель як цілісної
складової частини природних ресурсів та роз&
міру плати за землю, контролю за охороною і
використанням земельних ресурсів, економіч&
ного й екологічного обгрунтування проєктів
землеустрою і бізнес&планів.
Основним елементом обліку земельних ре&
сурсів є вид земель (угіддя), окремі ділянки, які
є одиницями рахунку при земельному обліку з
метою отримання загальних даних за цільовим
призначенням та видами використання земель
у межах певної категорії, землеволодіння та
землекористування тощо. Виходячи із цього,
основними завданнями земельного обліку мож&
на вважати:
— отримання, проведення систематизації та
аналізу правового статусу і режиму викорис&
тання земель та інших природних ресурсів і
майнових об'єктів, що наявні (розташовані) на
земельній ділянці;
— визначення кількісно&якісних показників
земель (земельних угідь та функціонального
використання) й надання необхідних даних про
земельні та інші природні ресурси;
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— отримання, проведення систематизації та
аналізу правового статусу і режиму терито&
ріальних обмежень у використанні земель та
інших природних ресурсів;
— внесення первинних даних у земельно&
облікові документи та виготовлення земельно&
облікових планових матеріалів.
Отже, від ефективності обліку, достовір&
ності і правильності інформаційної бази зале&
жить результативність управління. При цьому
облік кількості та якості земель і земельних
ділянок залежить від таких складників:
1) збір даних про земельні ресурси, зе&
мельні ділянки та землеволодіння і землекори&
стування;
2) формування і створення інформації, при&
датної для передачі по каналах зв'язку в керу&
ючу систему та/або обробки в автоматизова&
ному режимі;
3) своєчасна та безпечна передача досто&
вірної інформації про земельні ресурси (ділян&
ки) [9, с. 24].
На жаль, станом на 2021 р. в Україні такий
облік відсутній, що обумовлює низьку ефек&
тивність управління земельними ресурсами та
землекористуванням.
Згідно зі статтею 1 Закону України "Про
державний земельний кадастр" [1] державна
реєстрація земельної ділянки — це внесення до
Державного земельного кадастру передбаче&
них цим Законом відомостей про формування
земельної ділянки та присвоєння їй кадастро&
вого номера. Згідно зі статтею 15 вказаного
Закону до Державного земельного кадастру
включаються такі відомості про земельні ділян&
ки: кадастровий номер; місце розташування;
опис меж; площа; міри ліній по периметру; ко&
ординати поворотних точок меж; дані про при&
в'язку поворотних точок меж до пунктів дер&
жавної геодезичної мережі; дані про якісний
стан земель та про бонітування грунтів; відо&
мості про інші об'єкти Державного земельного
кадастру, до яких територіально (повністю або
частково) входить земельна ділянка; цільове
призначення (категорія земель, вид викорис&
тання земельної ділянки в межах певної кате&
горії земель); склад угідь із зазначенням кон&
турів будівель і споруд, їх назв; відомості про
обмеження у використанні земельних ділянок;
відомості про частину земельної ділянки, на яку
поширюється дія сервітуту, договору суборен&
ди земельної ділянки; нормативна грошова оц&
інка; інформація про документацію із землеус&
трою та оцінки земель щодо земельної ділянки
та інші документи, на підставі яких встановле&
но відомості про земельну ділянку.
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Таблиця 1. Кількість земельних ділянок, зареєстрованих у ДЗК, у містах та районах,
за формою власності, станом на грудень 2017 р. (у наступні роки інформація відсутня)
Назва
адміністративнотериторіальної
одиниці
Райони
Міста
Україна

Форма власності, %
приватна державна комунальна
89,3
75,5
87,8

6,5
8,0
6,7

4,2
16,5
5,5

Джерело: дані ДЗК.

Особливості землі як об’єкта
обліку

Проте, станом на 2021 р., в органах Держав&
ної служби геодезії та кадастру простежуєть&
ся відсутність повної і необхідної інформації
визначену статтею 15, а також про значну час&
тину земель. Водночас поряд із цим більшість
наявних відомостей про земельні ділянки є вик&
ривленими. Про вказаний факт свідчать дані
моніторингу земель [10]. Так, згідно зі збором
даних (січень 2013 — червень 2015 рр.) було ви&
явлено 69 районів, в яких площа зареєстрова&
них земель перевищувала площу, зафіксовану
формою 2&зем, а також загальна площа зареє&
строваних земель у державному земельному
кадастрі становила 41,8 млн га. Це свідчить про
те, що у державному земельному кадастрі
відбувається не тільки реєстрація нових земель&
них ділянок, але й виправлення помилок. Ре&
зультатом є ліквідація частини дублювань,
перетинів та інших топологічних помилок.
Згідно з Публічним звітом Держгеокадастру за
2017 рік [11], упродовж року було проаналізо&
вано та виправлено відомості про 1,3 млн зе&
мельних ділянок. З урахуванням імовірних по&
милок, загальна площа зареєстрованих земель
складає приблизно 31,1 млн га земель. Із них
приватної власності — 24,3 млн га (78,0%), дер&
жавної — 6,4 млн га (20,6%), комунальної —
0,44 млн га (1,4%).
Про наявність інформації про земельні
ділянки в державному земельному кадастрі, які
зареєстровані, можна судити за даними таб&
лиці 1 [10].
Як бачимо, станом на грудень 2017 р. (у на&
ступні роки інформація відсутня) по Україні

було зареєстровано тільки 6,7% земельних
ділянок державної власності та 5,5% — ко&
мунальної власності. Земельні ділянки у при&
ватній власності становлять найбільший
відсоток як у містах (75,5%), так і в районах
(89,3%); у комунальній власності — близько
16% у містах, тоді як у районах — лише близь&
ко 4%.
Відповідно до статті 125 Земельного Кодек&
су України [2], право власності (зокрема, на зе&
мельну ділянку) виникає з моменту державної
реєстрації цього права у Державному реєстрі
прав на нерухоме майно. Для того щоб здійсни&
ти таку реєстрацію, слід звертатися до суб'єктів
державної реєстрації прав, наділених відпові&
дними повноваженнями, або нотаріусів. Згідно
із ч. 1 статті 6 Закону України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень" [3], суб'єктами державної реєст&
рації прав є виконавчі органи сільських, селищ&
них та міських рад, Київська міська, районні
державні адміністрації; акредитовані суб'єкти
та державні реєстратори прав на нерухоме
майно, визначені пунктами 1 та 2 ч. 1 статті 10
Закону. Для державної реєстрації права влас&
ності та права постійного користування на зе&
мельну ділянку, права на яку набуваються шля&
хом передачі земельних ділянок у власність або
надання їх у постійне користування із земель
державної або комунальної власності, подаєть&
ся відповідне рішення органу виконавчої вла&
ди або органу місцевого самоврядування — про
передачу земельної ділянки у власність чи на&
дання у постійне користування, або про затвер&

Об’єктом обліку є не земля взагалі, а окремі земельні ділянки
Земельні ділянки – один із видів основних засобів
На вартість земельних ділянок не нараховується амортизація
Такий об’єкт основних засобів не може бути ліквідований
Збільшення первісної вартості земельної ділянки можливе лише у разі
її дооцінки
Капітальні витрати на поліпшення землі не збільшують первісну
вартість об’єкта, а визначаються як окремий об’єкт основних засобів,
на який нараховують амортизацію

Рис. 1. Особливості землі як об'єкта обліку
Джерело: [13].

Передплатний індекс 21847

7

АГРОСВІТ № 16, 2021
Класифікація земельних ресурсів для цілей бухгалтерського
обліку та оцінки балансової вартості

За способом
залучення:
• на праві
власності;
• на праві
оренди;
• на праві
емфітевзису;
• земельного
сервітуту;
• на праві
управління

За видами використання та угіддями:
♦ землі сільськогосподарського
призначення (сільськогосподарські угіддя –
рілля, багаторічні насадження, сіножаті,
пасовища, перелоги, несільськогосподарські
угіддя – господарські шляхи і прогони, землі
під господарськими будівлями і дворами,
землі під інфраструктурою оптових ринків);
♦ землі водного фонду (землі зайняті
річками, озерами, водосховищами; землі для
рибогосподарських потреб);
♦ землі лісового фонду;
♦ землі несільськогосподарського
призначення

За якісним
станом:
 деградовані;
 зрошувані
 осушені;
 з цінними
грунтами;
 за
родючістю
грунтів і т.д.

Рис. 2. Класифікація земельних ресурсів для цілей бухгалтерського обліку та оцінки
балансової вартості
Джерело: розроблено з використанням джерела [16].

дження документації із землеустрою щодо
формування земельної ділянки та передачу її
у власність чи надання у постійне користуван&
ня. За даними Міністерства юстиції України
[10], загальна кількість зареєстрованих прав на
земельні ділянки у Державному реєстрі речо&
вих прав на нерухоме майно упродовж серпня
2015 — липня 2017 року складала 3 788 987 прав
(що складає 15% від загальної кількості
суб'єктів, що мають право на земельну ділян&
ку), з яких 3 057 466 — це права на сільськогос&
подарські ділянки (81%).

Ще одна інституціональна проблема обліку
земель, земельних ділянок, землеволодінь та
землекористувань — це облік суб'єктами зем&
лекористування як процесу. Зокрема, для
відображення на рахунках бухгалтерського об&
ліку земельних ресурсів застосовується понят&
тя "земельна ділянка", яка знаходиться у влас&
ності або користуванні суб'єкта господарюван&
ня. Одиницею обліку земельних ресурсів є ок&
рема земельна ділянка певного цільового при&
значення та виду використання, площі та вар&
тості. У нормативно&правових актах передба&

Земельні ресурси як господарський та економічний актив
Аналітичний
облік землі
та її
поліпшень

Грошова
оцінка
потенціалу
та вартості

Постановка
на баланс

Бухгалтерський облік
використання та зміни
величини потенціалу та
вартості

Земельні ресурси як національне багатство та управління їх
використанням
Кадастровий
облік земель,
земельних
ділянок,
землеволодінь
та землекористувань

Територіальна
оцінка вартості
природноресурсного
потенціалу та
земельного
капіталу

Науковообгрунтований
перерозподіл для
забезпечення
кліматичної,
екосистемної,
продовольчої,
біологічної та
безпеки здоров’я

Земельнокадастровий
облік використання, охорони
та зміни потенціалу і
земельного
кадастру

Планетарний природний ресурс для забезпечення безпеки людей
Міждержавна
систематизація даних
обліку земельних
ресурсів та
землекористування

Плани дій щодо забезпечення
продовольчої безпеки, змін
клімату, боротьби з
деградацією земель

Рис. 3. Взаємозв'язок облікових процедур щодо використання земельних ресурсів
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чено класифікацію земель лише за цільовим
призначенням та угіддями.
Проте, як наголошують Л.В. Коваль та
А.В. Заболотчук [12], організовуючи облік зе&
мельних ділянок на підприємствах, слід вра&
ховувати основні особливості землі як об'єкта
бухгалтерського обліку та економічного акти&
ву (рис. 1).
На законодавчому рівні створено всі пере&
думови для відображення таких земельних
ділянок або їх сукупності як землекористуван&
ня у бухгалтерському обліку. Так, Закон Украї&
ни "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" [14], а також П(С)БО 7 "Ос&
новні засоби" передбачає обов'язкове відобра&
ження в бухгалтерському обліку операцій із зе&
мельними ділянками, а Закон України "Про оц&
інку земель" [15] визначає правові засади про&
ведення оцінки земель. Водночас для цілей бух&
галтерського обліку землекористування та по&
становки його вартості на баланс, саме в
сільськогосподарських підприємствах необ&
хідно виокремити такі 3 класифікаційні оз&
наки: за видами використання та угіддями, за
якістю та за способом залучення (рис. 2).
Таким чином, земельні ресурси є специфіч&
ною економічною категорією і об'єктом обліку.
Управління їх використанням і охороною ви&
магають індивідуальних знань і підходів не
тільки в правових, а і в землевпорядних, еко&
номічних та бухгалтерських питаннях. Земельні
ділянки виступають окремим об'єктом у бухгал&
терському обліку. Проте, система їх обліку, як
і загалом землеволодінь та землекористувань,
станом на 2021 р. ще не зовсім відпрацьована,
не розроблені і не затверджені первинні фор&
ми документів для відображення об'єктів зем&
лекористування на бухгалтерських рахунках,
обмежене коло операцій із землеволодіннями
сільськогосподарського призначення. Зазначе&
не та інші невирішені інституціональні пробле&
ми вимагають удосконалення обліку земель, зе&
мельних ділянок та землеволодінь і землекори&
стувань як економічних активів та капіталу.
Однією з передумов реалізації вищезазна&
ченого є необхідність запровадження єдиних
методологічних засад аналітичного обліку зе&
мель, земельних ділянок, землеволодінь та зем&
лекористувань. Потреба у веденні такого об&
ліку очевидна, оскільки дані аналітичного об&
ліку є основою у складній системі використан&
ня земельних ресурсів підприємствами, яка зво&
диться до наявності взаємозв'язку окремих
процедур наступного виду (рис. 3).
Отже, земельні ресурси як національне ба&
гатство є найважливішим структурним елемен&
Передплатний індекс 21847

том цивілізації, але а їх вплив на якість нашого
життя розуміється і оцінюється абсолютно
різними і часто суперечать один одному спо&
собами. Меншість розбагатіла в результаті еко&
логічно нераціонального використання і мас&
штабної експлуатації земельних ресурсів, при&
чому пов'язані з цим конфлікти посилюються.
Світ досяг етапу, на якому ми зобов'язані усу&
нути ці протиріччя і переглянути методи пла&
нування, використання та управління земель&
ними ресурсами, що вимагає серйозного (дер&
жавницького) підходу до земельного обліку.
Наша здатність прийти до компромісу в
масштабах великих територій в кінцевому
підсумку буде визначати майбутнє земельних
ресурсів — грунту, води і біологічного різно&
маніття, а також успіх або неуспіх зусиль, спря&
мованих на скорочення бідності, забезпечення
безпеки продовольства і водних ресурсів, зве&
дення до мінімуму наслідків зміни клімату і
адаптацію до таких наслідків.
Євроінтеграційні процеси вимагають чіткої,
правової, достовірної інформації про земельні
ресурси, яку має забезпечувати облік у системі
державного земельного кадастру [17]. Не&
обхідність організації аналітичного обліку зе&
мельних ділянок зумовлена насамперед потре&
бою у наявності чіткої і розгорнутої інформації
для ефективного збалансованого управління
земельними ресурсами та землекористуванням.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Проведені дослідження доводять про не&
обхідність удосконалення інституціонального
середовища інформаційної бази системи дер&
жавного земельного кадастру. Зокрема, зако&
нодавчого визначення поняття обліку кількості
та якості земель, земельних ділянок, землево&
лодінь та землекористувань, обліку терито&
ріальних обмежень у використання земель та
інших природних ресурсів, чіткого дієвого зем&
левпорядного механізму ведення обліку та реє&
страції земельних ділянок, оскільки у вітчиз&
няних облікових стандартах відсутня чітка за&
конодавча регламентація їх проведення. Ви&
окремлена інша інституціональна проблема об&
ліку даних об'єктів на підприємствах для цілей
бухгалтерського обліку та постановки його
вартості на баланс, визначено класифікаційні
ознаки для сільськогосподарських підприємств
за видами використання та угіддями, за якістю
та за способом залучення.
Запровадження єдиних методологічних за&
сад аналітичного обліку земель, земельних
ділянок, землеволодінь та землекористувань,
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обмежень у використанні сприятиме створен&
ню ефективної, достовірної і правильної інфор&
маційної бази системи державного земельно&
го кадастру та ефективному управлінню зе&
мельними ресурсами та землекористуванням у
різних сферах та галузях України. Також тре&
ба зазначити, що законодавство у сфері обліко&
вої діяльності стосовно земельних ресурсів має
постійно оновлюватися, а окремі нормативно&
правові акти та їх положення не повинні супе&
речити один одному. При цьому усі зміни до
спеціального законодавства повинні мати сис&
тематичний і комплексний характер.
Перспективи подальших розвідок поляга&
ють у науковому визначенні поняття обліку
кількості та якості земель, земельних ділянок,
землеволодінь та землекористувань, обліку те&
риторіальних обмежень у використання земель
та інших природних ресурсів, а також у розроб&
ленні землевпорядного механізму ведення об&
ліку та реєстрації земельних ділянок, вітчизня&
них облікових стандартів регламентації аналі&
тичного та кадастрового обліку землі.
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DEVELOPMENT OF PERSONAL PEASANT FARMS AND ITS INVESTMENT SUPPORT
Розкрито значення розвитку особистих селянських господарств у сільськогосподарському виробництві, функL
ціонуванні села, створення достатнього рівня продовольчої безпеки, насиченості внутрішнього ринку продуктами харL
чування. Проаналізовано сучасні тенденції виробництва рослинницьких та тваринницьких продуктів особистими сеL
лянськими господарствами та змінення їх ролі в українському сільському господарстві та внутрішньому ринку. ОхаL
рактеризовано сучасний стан та динаміку технологічного розвитку та технічного забезпечення виробничоLгосподарсьL
кої діяльності. Виявлено та систематизовано ключові чинники, що ускладнюють розвиток особистих селянських госL
подарств, підкреслено значимість нестачі інвестиційних ресурсів, неможливості їх акумуляції всередині господарства
та неспроможність залучення із зовнішніх джерел. Окреслено підходи до запровадження низки соціальноLекономічних
заходів, спрямованих на забезпечення розвитку особистих селянських господарств на основі активізації інвестиційних
процесів, збільшення притоку інвестицій, поліпшення державної підтримки.
The article reveals the importance of the development of personal peasant farms in agricultural production, the
functioning of the village, the creation of a sufficient level of food security, saturation of the domestic market with food
products. It has been proved that the development of personal peasant farms in Ukraine remains an urgent and practically
significant problem. The current trends in the production of crop and livestock products by personal peasant farms are
analyzed. A gradual change in their role in Ukrainian agriculture and in the domestic market is shown. The reasons for
negative processes and tendencies are revealed. The current state and dynamics of technological development and technical
support of production and economic activities of personal peasant farms are characterized. The key factors that hinder the
development of personal peasant farms are identified and systematized. The importance of the lack of investment resources
in ensuring the development and raising the technical level of farms was emphasized. It is proved that the main problems of
personal peasant farms are the impossibility of accumulating internal investment resources and the insolvency of attracting
them from external sources. The approaches to ensuring the development of personal peasant farms on the basis of investment
activation have been determined. It has been proven that in order to ensure stable work and the development of personal
peasant farms, it is necessary to implement a number of different measures. Most of all, these should be measures aimed at
solving social, demographic, climatic, technical, technological, and economic problems of the village. It is necessary to
promote the expansion of business initiative and the development of entrepreneurship. At the same time, it is important to
attract capital from various sources, simplify the access of private peasant farms to external investment resources, rationalize
and improve state and territorial policies to support investment processes. As the most promising areas of further scientific
research for the development of personal peasant farms, the following are highlighted: the development of approaches to
optimizing the system of material and technical supplies, production services, strengthening infrastructure, etc.

Ключові слова: особисті селянські господарства, інвестиційне забезпечення, інвестиції, інве
стиційні процеси, інвестиційний потенціал, розвиток, сільськогосподарське виробництво.
Key words: personal peasant farms, investment support, investments, investment processes, investment
potential, development, agricultural production.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Сучасне сільськогосподарське виробницт&
во в Україні розвивається на засадах багато&
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укладності, коли поряд з крупними підприєм&
ницькими структурами функціонують товаро&
виробники малих форм господарювання, у
тому числі у формі особистих селянських гос&
подарств, що навіть не мають статусу юридич&
ної особи і не є підприємницькими структура&
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ми у широкому розумінні цього поняття. Од&
нак для них сільськогосподарське виробницт&
во стало не лише важливою сферою економіч&
ної діяльності, а й вагомим джерелом фінансу&
вання доходів сільських родин та засобів існу&
вання, фундаментом забезпечення сільського
способу життя населення, збереження та про&
довження традицій українського побуту на селі
тощо.
Діяльність особистих селянських госпо&
дарств здебільшого зорієнтована на вирощу&
вання порівняно більш трудовитратних про&
дуктів, що користуються попитом у населення
і слугують не стільки сировиною для подаль&
шої промислової переробки, скільки викорис&
товуються в якості харчових продуктів. Якщо
у 1990—2000&х рр. ці господарства були безза&
перечними лідерами у постачанні вагомої час&
тки різних видів харчових продуктів на
внутрішній ринок, то нині їх конкурентні по&
зиції поступово витісняються товаровиробни&
ками суспільного сектору. Причиною означе&
ної тенденції передусім стає нестача коштів на
фінансування технічного переозброєння, роз&
будову матеріальної бази, залучення у госпо&
дарську діяльність інновацій тощо внаслідок
неспроможності особистих селянських госпо&
дарств акумулювати достатній обсяг внут&
рішніх інвестиційних ресурсів або залучити із
зовнішніх джерел. Вищевикладене підтверд&
жує, що поліпшення інвестиційного забезпе&
чення та активізація інвестиційних процесів має
важливе значення для стабільного функціону&
вання та розвитку особистих селянських гос&
подарств, а отже, слугуватиме підгрунтям збе&
реження і розбудови українського села та
сільського господарства.

стиційний потенціал сільськогосподарських
підприємств, передусім складу, структури та
внутрішніх пропорцій активів і пасивів [4]. У
свою чергу колектив авторів на чолі з Н.В. Тур&
ленко запропонували власні підходи до визна&
чення впливу економічного інструментарію на
інвестиційні процеси, дослідив складові цього
впливу, обгрунтував джерела та економічні
інструменти інвестування сталого розвитку
агробізнесу [5].
Однак питання інвестування особистих се&
лянських господарств у силу їх специфіки та
напівкомерціалізованих основ функціонуван&
ня й досі залишаються малодослідженим. Зде&
більшого предметом наукових розвідок стають
інституційні аспекти ведення сільськогоспо&
дарської діяльності особистими селянськими
господарствами, що вивчаються М.М. Кропив&
ком [6], створення ресурсної основи господа&
рювання, підходи до реформування організа&
ційно&економічних засад та особливості фор&
мування структури доходів господарств, що
досліджені В.К. Збарським та Д.В. Грибовою
[7]. Хоча в окремих дослідженнях, зокрема
М.Й. Маліка, О.Г. Шпикуляка [8], Л.Й. Войни&
чої [9] та інших науковців акцентовано увагу
на проблемах особистих селянських госпо&
дарств, пов'язаних із невідповідністю їхнім по&
требам системи матеріально&технічного обслу&
говування; відсутністю виробничої і соціальної
інфраструктури тощо, аспекти щодо значи&
мості для вирішення цих проблем активізації
інвестиційних процесів та поліпшення інвести&
ційного забезпечення потребують подальших
досліджень у науково&методичному та прак&
тичному розрізах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

Метою дослідження є аналіз сучасного ста&
ну та обгрунтування шляхів розвитку особис&
тих селянських господарств на основі поліп&
шення їх інвестиційного забезпечення.

МЕТА СТАТТІ

Сучасним проблемам розвитку інвестуван&
ня та зміцнення інвестиційного потенціалу
сільського господарства присвячені чисельні
публікації українських науковців. Так, роботи
В.П. Гавриш із співавторами присвячені до&
слідженню специфіки, напрямів та сучасного
стану інвестиційних процесів [1], публікації
Т.В. Антонець — оцінці інвестиційної ситуації,
визначенню тенденцій розвитку інвестиційної
діяльності та їх подальших перспектив [2],
Л.А. Свистуна та А.А. Рожко — впливу інвес&
тиційних процесів на забезпечення продоволь&
чої безпеки держави та зміцнення її позицій на
світовому й регіональних продуктових ринках
[3], І.С. Крамаренко — впливу чинників на інве&
Передплатний індекс 21847

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нині в Україні функціонує понад 3,95 млн
особистих селянських господарств. Їх роль і
значимість не можна недооцінювати, адже саме
вони забезпечують значну частку усього сукуп&
ного виробництва сільськогосподарської про&
дукції. Так, у середньому впродовж 2016—2020
рр. господарства населення щорічно виробля&
ли 40—44 % усієї сільськогосподарської про&
дукції, у тому числі близько 36—40 % продукції
рослинництва та понад 52—55 % продукції тва&
ринництва [10]. Сукупний обсяг виробництва
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сільськогосподарської 300,0
продукції у фізичному
еквіваленті незначно 250,0
коливається у дина&
Всього с.-г.
міці, однак така тен& 200,0
продукція
денція забезпечується
значним зростанням 150,0
Продукція
обсягів вирощування
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рослинницьких куль& 100,0
тур на тлі скорочення
Продукція
виробництва тварин& 50,0
тваринництва
ницьких продуктів
0,0
(див. рис. 1).
Значну частку про&
дукції особисті се&
лянські господарства Рис. 1. Тенденції зміни виробництва сільськогосподарської продукції
в особистих селянських господарствах у 2005—2020 рр.
виробляють для влас&
порівняно з 2004 р., %
ного споживання або
Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики України [10].
використовують у
внутрішньовиробничих цілях. Однак по окре& виробництва сільськогосподарської продукції
мих продуктах забезпечується значний рівень особистими селянськими господарствами ста&
товарності, що дозволяє таким товаровиробни& більно перевищували відповідні показники гос&
кам істотно впливати на внутрішній споживчий подарських структур суспільного сектору, то
ринок і навіть поступово долучатися до фор& у період 2001—2004 рр. означений тренд був
мування експортних товарних потоків. Так, в зламаний. З 2004 по 2008 рр., а також у 2011,
останні роки рівень товарності зернових і зер& 2013—2014, 2016, 2018, 2020 рр. темпи прирос&
нобобових культур коливався в межах 39,8 — ту виробництва сільськогосподарської про&
43,8 %, соняшника — сягав 74,8 — 81,1 %, мо& дукції товаровиробників суспільного сектору
лока — 47,2 — 48,1 %, меду — 25,7 — 50,2 %, перевищували відповідні показники в сегменті
ягід 23,8 — 34,6 %, а плодів і окремих овочевих особистих селянських господарств. Нині
культур — досяг 20 — 27 % [10]. Стабільно зро& крупні підприємства поступово опановують
стали обсяги продажу кукурудзи на зерно, со& тваринництво, що традиційно було більш роз&
няшника, кормових культур, плодів. Водночас винене у господарствах населення, а також на&
знижувався продаж ячменю, ягід, сільськогос& рощують посіви зернових і зернобобових куль&
подарських тварин як у живій, так і у забійній тур, соняшника тощо.
Поряд з тим чисельність особистих селянсь&
масі. Продаж інших зернових і зернобобових
культур, овочів і баштанних, картоплі, цукро& ких господарств та обсяг використовуваної
вого буряку, горіхів
і винограду, молока,
6350
4150
яєць, меду вирізнявся
6300
високими показниками
4100
волатильності.
Кількість
6250
4050
господарств,
Попри суперечливі
тис.
6200
тенденції та зростання
4000
в окремих продукто&
6150
вих сегментах, загалом
3950
6100
нині можна стверджу&
Площа
земельних
вати про поступове
3900
6050
ділянок,
уповільнення розвитку
тис.га
3850
6000
особистих селянських
2016
2017
2018
2019
2020
2021
господарств та деяке
На 1 січня відповідного року
зниження їх значи&
мості в українському
Рис. 2. Тенденції скорочення кількості особистих селянських
сільському господарст&
господарств та площ земельних ділянок в їх користуванні
ві. Так, якщо у період
у 2016—2021 рр.
1991—2000 рр. індекси
Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики України [10].
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економічних заходів, зокрема щодо
поліпшення підприємницького кліма&
тільки кіньми,
ту на селі, врегулювання питань зе&
волами; 1,1
мельних відносин, розвитку коопера&
і кіньми, волами і
тивного руху між товаровиробника&
тільки трактором;
трактором; 0,2
ми малих форм господарювання, оп&
6,9
тимізації форм і методів державної
і вручну і кіньми, підтримки села і сільського господар&
волами; 8,5
ства, активізації обороту капіталів,
розвитку підприємницької ініціативи
тощо.
Крім того, впливовим чинником,
що ускладнює розвиток особистих
і вручну і
селянських господарств, залишаєть&
трактором; 61,7
ся нестача інвестиційних ресурсів для
Рис. 3. Структура особистих селянських господарств
техніко&технологічного переосна&
за способом обробки землі у 2020 р., %
щення та активізації практики впро&
Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статисти& вадження інновацій.
ки України [10].
Адже однією з важливих характе&
ними земельної площі набули стійкої тенденції ристик розвитку доцільно вважати забезпе&
до скорочення (рис. 2) і якщо ще шість років ченість товаровиробника прогресивними засо&
тому перевищували 4,1 млн одиниць та 6,3 млн бами виробництва, використання інноваційних
га відповідно, то нині уже не досягають 4 млн технологій, досягнення високих стандартів та
оптимальних умов праці. Хоча сільське госпо&
одиниць та 6,15 млн га.
Однак категорію "розвиток" абсолютно не дарство України є однією з найбільш ефектив&
виправдано розглядати виключно у контексті них та зростаючих сфер економіки держави,
зростання фізичних характеристик розміру та здебільшого високий рівень доходності та інно&
обсягів виробництва. Розвиток особистих се& ваційний характер розвитку притаманний
лянських господарств по&суті є процесом якіс& крупним товаровиробникам, у тому числі хол&
них змін основних фінансово&економічних, дингового типу, окремі з яких створюють по&
техніко&технологічних, соціально&демографіч& мітну частку ВВП та формують потужні екс&
них та інших характеристик, що забезпечують портні потоки. Особисті селянські господар&
перехід до нового, якісно вищого стану функ& ства поки що не залучені до процесів і тенденції
ціонування. Однак у сучасних умовах він має інноватизації повною мірою. Так, донині у кож&
супроводжуватися поліпшенням кількісних ному десятому господарстві виконання усіх
характеристик, підкріплюючись у такий спосіб технологічних операцій забезпечується вик&
лючно вручну (див. рис. 3), сукупно ще майже
економічним зростанням.
Ускладнення розвитку особистих селянсь& 10 % товаровиробників працюють або виключ&
ких господарств нині провокується багатьма но з використанням живої тяглової сили (ко&
чинниками, серед яких найбільш значимі ле& ней і волів) або поєднуючи її з ручною працею,
жать у площині визначення подальших перс& а 11,6% до такого способу виконання операцій
пектив функціонування ринку землі та оборо& долучають трактори.
Повністю механізований обробіток землі
ту земель сільськогосподарського призначен&
ня, пов'язані із недостатньою розвиненістю досягнуто лише у 6,9 % особистих селянських
підприємницької ініціативи на селі, погіршен& господарств, а поєднання тракторного і ручно&
ням демографічної ситуації та поступовим ста& го обробітку — у 61,7 %.
Спосіб обробітку землі безпосередньо ви&
ріння сільського населення, посиленням внут&
рішньої міграції в країні між селом та містом, а значається рівнем забезпеченості господарства
також зростанням зовнішньої трудової технікою. Нині серед особистих селянських
міграції, недостатнім рівнем соціального захи& господарств України лише 21 % тих, що можна
сту населення, що задіяне в особистих селянсь& вважати порівняно технічно оснащеними (рис.
ких господарствах та у сільськогосподарсько& 4). При цьому їх регіональний розподіл доволі
му виробництві загалом, посиленням конку& розпорошений. Так, у Донецькій області таких
ренції з боку крупних товаровиробників тощо. налічується 71,6 %, Рівненській — 71,4%, Лу&
Усунення негативного впливу визначених ганській — 56,0%, у Тернопільській — майже
чинників потребує вжиття низки соціально& половина (49,7 %), понад третину — у Во&
і вручну і кіньми,
волами і
трактором; 11,6
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Структура особистих
селянських господарств.
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Роки
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Рис. 4. Структура особистих селянських господарств за рівнем
тях. Водночас безпреце&
забезпеченості сільськогосподарською технікою у 2020 р., %
дентно низьким рівень
технічного оснащення за&
Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики України [10].
лишається у Полтавській
(4,4 %), Харківській (6,9 %), Івано&Франківській вивати канали збуту продукції, спрощувати дос&
(7,2 %), Закарпатській (7,9 %), Херсонській туп до різних ринків, забезпечувати ефективне
(8,8%) областях. Щоправда низький рівень спо& просування продукції, що сприятиме підвищен&
стерігається й у Київській області (4,4 %), од& ню доходності сільськогосподарської діяльності
нак тут таке становище частково пояснюється особистих селянських господарств.
Водночас важливо спростити для особистих
специфікою сільських поселень навколо найк&
селянських господарств доступ до зовнішніх
рупнішого урбаністичного центру.
Серед особистих селянських господарств, джерел фінансування, у тому числі до кредит&
що мають техніку, у середньому по Україні, них ресурсів. Це можливо забезпечити декіль&
лише кожне п'яте володіє трактором, мінітрак& кома шляхами: через утворення кредитних
тором або мотоблоком. При цьому їхня частка спілок, кредитних кооперативів і навіть кредит&
постійно скорочується у динаміці — якщо у них кооперативних банків, а також через зни&
2015 р. вона сягала 31,2 %, то уже у 2018 р. ско& ження рівня позикового відсотка та спрощен&
ротилася до 27,2 %, а у 2020 р. склала лише ня доступу до кредитних програм функціону&
18,9%. Комбайнами володіють від 1,5 до 2,3 % ючих кредитних установ.
Поряд з тим необхідно забезпечити від&
господарств, вантажними автомобілями — від
2,5 до 4,6 %. Близько 12,2 — 14,5 % мають сівалки, повідність державної та територіальної під&
13,2 — 15,8 % — культиватори, 12,1 — 16,6% — тримки сільськогосподарського виробництва
сепаратори, 21,6 — 24,4 % — крупорушки. Трохи потребам особистих селянських господарств за
ліпшою є забезпеченість боронами — 22,7 — розмірами, напрямами, механізмами надання.
Сукупно це дозволить поліпшити матеріаль&
34,1% та плугами — 27,1 — 37,3 %. Однак упро&
довж 2015—2020 рр. спостерігається погіршення но&технічне забезпечення діяльності особистих
забезпечення особистих селянських господарств селянських господарств, підвищити рівень
усіма видами техніки, що стає безпосереднім на& впровадження інновації ними, залучати нові
форми і методи організації виробництва, а та&
слідком нестачі інвестиційних ресурсів.
Джерелами інвестицій для особистих се& кож технології здійснення господарської
лянських господарств можуть ставати як діяльності, що відповідали б сучасним викли&
внутрішні, так і зовнішні ресурси. Внутрішні ре& кам, у тому числі пов'язаним зі зміною кліма&
сурси формуються за рахунок доходів селянсь& ту, глобалізацією, інтеграційними процесами,
ких родин — від заробітної плати за роботу в динамікою споживчого ринку тощо, а в кінце&
інших суб'єктах господарювання, отримання вому підсумку сприятиме розвитку малих форм
пенсій, стипендій, інших фінансових виплат і до& господарювання на селі.
помоги, доходів від капіталу (в т.ч. депозитних
вкладень у банки, нерухомості, цінних паперів,
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
здавання в оренду земельних паїв та інших
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
об'єктів комерційної власності) тощо. Однак ос&
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
новними джерелами доходів, що можуть потен&
НАПРЯМІ
ційно використовуватися на фінансування інве&
Особисті селянські господарства продовжу&
стицій, мають бути доходи від продажу сільсько& ють відігравати важливу роль у сільськогоспо&
господарської продукції, вирощеної в підсобно& дарському виробництві та розвитку українсько&
му господарстві. У зв'язку з цим необхідно роз& го села, забезпеченні продовольчої безпеки дер&

16

Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 16, 2021
жави, створенні засад економічного зростання і
розвитку України. Однак нині їх ефективне фун&
кціонування ускладнене внаслідок негативного
впливу низки чинників та, передусім нестачі інве&
стиційних ресурсів на технічне переоснащення і
посилення інноваційності виробництва. Для за&
безпечення стабільної роботи та перспективно&
го розвитку особистих селянських господарств
необхідно вживати різноманітні заходи, спрямо&
вані на вирішення низки соціальних, демографі&
чних, кліматичних, техніко&технологічних, еко&
номічних проблем села, сприяти поширенню
ділової ініціативи та розвитку підприємництва.
Водночас найважливішого значення набуває за&
безпечення притоку капіталу з різних джерел,
спрощення доступу особистих селянських госпо&
дарств до зовнішніх інвестиційних ресурсів, ра&
ціоналізація державної та територіальної політи&
ки підтримки інвестиційних процесів тощо.
Перспективними напрямами наукових роз&
відок щодо розвитку особистих селянських
господарств є розробка підходів до оптимізації
системи матеріально&технічного постачання,
виробничого обслуговування, зміцнення
інфраструктури тощо.
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STATE REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN
THE FACE OF CHANGING CONSUMER PREFERENCES: MODELING OF GLOBALIZATION AND
SECURITY COMPONENTS
У статті розглянуто державне регулювання розвитком інноваційного підприємництва в умовах зміни споживчих
переваг, зокрема моделювання глобалізаційних та безпекових компонент. За результатами розгляду теоретичних
основ державного регулювання розвитком інноваційного підприємництва відображено еволюційні процеси формуL
вання тезаурусу інноваційного підприємництва у науковому світі, конкретизовано передумови державного регулюL
вання інноваційного процесу в підприємництві, визначено детермінанти державного регулювання інноваційним
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підприємництвом в умовах трансформації національної економіки. Встановлено, що у категоріальному змісті інноL
ваційна діяльність суб'єктів підприємництва досліджувалася як комплексна компонента з взаємозалежними, подеL
куди взаємодоповнюючими, дефініціями, які відрізнялися неоднозначністю і суперечностями у їх трактуванні. ВідзнаL
чено, що турбулентність зовнішнього оточення сучасного підприємництва, кризові явища, несистемність та біфурL
кації в інституціональному середовищі, зростання суперництва, глобалізаційні тенденції та міграція трудових реL
сурсів вимагають постійного перегляду і переосмислення підходів до вирішення питань подальшого ефективного
розвитку інноваційного підприємництва.
The article considers the state regulation of the development of innovative entrepreneurship in the context of changing
consumer preferences, in particular the modeling of globalization and security components. The creation of a
fundamentally new model of the national economy in the process of deepening market transformations involves the
leading role of the state in supporting the development of innovative entrepreneurship based on mutually beneficial
partnerships between active actors of all forms of ownership. At the same time, the turbulence of the external environment
of modern entrepreneurship, crises, inconsistencies and bifurcations in the institutional environment, growing rivalry,
globalization trends, labor migration require constant revision or rethinking of approaches to further effective
development of innovative entrepreneurship. According to the results of consideration of theoretical bases of state
regulation by development of innovative business the evolutionary processes of formation of thesaurus of innovative
business in the scientific world are reflected, preconditions of state regulation of innovative process in business are
specified, determinants of state regulation by innovative business in conditions of national economy transformation are
defined. It is established that in the categorical sense the innovative activity of business entities was studied as a complex
component with interdependent, sometimes complementary, definitions, which differed in ambiguity and contradictions
in their interpretation. In the modern domestic and foreign scientific literature among the leading theorists and
practitioners there is no single recognized system of concepts in this sector of scientific knowledge. It is noted that the
turbulence of the external environment of modern entrepreneurship, crises, inconsistencies and bifurcations in the
institutional environment, growing competition, globalization trends and labor migration require constant revision and
rethinking of approaches to further effective development of innovative entrepreneurship.

Ключові слова: державне регулювання, розвиток, інноваційне підприємництво, зміна спо
живчих переваг, моделювання глобалізаційних та безпекових компонент.
Key words: government regulation, development, innovative entrepreneurship, changing consumer
preferences, modeling globalization and security components.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Створення принципово нової моделі націо&
нальної економіки у процесі поглиблення рин&
кових перетворень передбачає провідну роль
держави у напрямі підтримки розвитку іннова&
ційного підприємництва заснованої на взаємо&
вигідних партнерських відносинах між актив&
но діючими суб'єктами усіх форм власності.
Водночас турбулентність зовнішнього оточен&
ня сучасного підприємництва, кризові явища,
несистемність та біфуркації в інституціональ&
ному середовищі, зростання суперництва, гло&
балізаційні тенденції, міграція трудових ре&
сурсів вимагають постійного перегляду або пе&
реосмислення підходів до вирішення питань по&
дальшого ефективного розвитку інноваційно&
го підприємництва. Зазначені питання можли&
во вирішити лише після опрацювання значного
кола наукових джерел, систематизування або
конкретизації тих першоджерел, що започат&
Передплатний індекс 21847

кували феномен зародження досліджуваного
об'єкту, а також визначення його фундамен&
тальних понять, які утворюють вхідну катего&
ріальну базу явища, що потребує аналізу. За&
значені факти обумовлюють актуальність теми
дослідження.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Першоджерела зародження тезаурусу
інноваційного підприємництва в економічної
теорії з слід шукати у дослідженнях закордон&
них політологів, філософів та економістів, які
ще у далекому минулому винаходили теорії,
концепції, у котрих розкривалися сутність,
функції, ознаки, особливості функціонування
інноваційної діяльності, а також визначалися
різноманітні шляхи її стимулювання. Найбільш
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відомі у науковому світі дослідження, в яких
глибинно розглядався тезаурус інноваційного
підприємництва можна побачити у працях вче&
них: М. Брауна, Е. Денісона, Д. Диксона, П. Дру&
кера, Р. Кантільона, Р. Лукаса, А. Маршала,
М. Портера, Б. Санта, Ж. Сейя, А. Сміта, Р. Фо&
стера, Р. Хизрича, А. Хоскинга, Й. Шумпетера
та інших [1; 3; 6; 8; 10]. Серед науковців&сучас&
ників, які досліджували теоретичні і прикладні
аспекти інноваційної діяльності у секторі
підприємництва, можна віднести таких: Р. Бар&
ра, С. Брю, Е. Долана, Т. Пітерса, П. Самуель&
сона, П. Хейна, Р. Уотермана та ін. [2; 4]. У су&
часній вітчизняній науці дану сферу діяльності
досліджували вчені: Б. Буркинський, Л. Валь&
рас, З. Варналій, Ю. Гончаров, І. Гнатенко,
М. Зось&Кіор, М. Корнєєв, І. Охріменко, В. Ру&
бежанська, І. Штулер тощо [2—7, 9—10]. Не
зменшуючи актуальності і важливості для віт&
чизняної науки праць зазначених вчених, зау&
важимо, що розвиток національної економіки
в умовах трансформації, інноваційних зрушень,
оновлення логіки ведення підприємництва не є
статичними, а отже, потребують постійних дис&
кусій або квінтесенцій щодо уточнення пере&
гляду основних термінів та концептуальних
дефініцій. Протягом останніх десятиліть про&
відна увага вчених зосереджувалася на необ&
хідності зростання новаторської діяльності
вітчизняних суб'єктів підприємництва. Їх дум&
ка грунтувалася на тому, що чим більша частка
підприємств, які розробляли технологічні інно&
вації, винаходи або ноу&хау, відносно загаль&
ної кількості підприємств з традиційним веден&
ням діяльності, тим значно прогресивніша дер&
жава в інноваційному плані, та відповідно, кон&
курентоспроможніша серед інших провідних
країн світу.
МЕТА СТАТТІ

Мета статті — дослідити державне регулю&
вання розвитком інноваційного підприємниц&
тва в умовах зміни споживчих переваг, зокре&
ма моделювання глобалізаційних та безпекових
компонент.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У категоріальному змісті інноваційна
діяльність суб'єктів підприємництва досліджу&
валася як комплексна компонента з взаємоза&
лежними подекуди взаємодоповнюючими де&
фініціями, які відрізнялися неоднозначністю і
суперечністю у їх трактуванні [4; 8]. У сучасній
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вітчизняній та зарубіжній науковій літературі,
серед провідних теоретиків і практиків не існує
ані єдиної визнаної системи понять у цьому сек&
торі наукових знань, а ні єдиного змістовного
категоріального онтологічного поля. Також
відсутнє єдино&узгоджене між вченими визна&
чення фундаментальних категорій: новація,
інновація, винахід, нововведення, ноу&хау,
підприємництво, інноваційна діяльність тощо.
Досліджуване нами явище повинне перед&
бачати деталізацію таких концептуальних по&
нять: інновація, інноваційна діяльність, іннова&
ційне підприємництво і таке інше. Розуміння
визначення перелічених понять має важливе
прикладене значення в процесі конкретизації
тезаурусу цього феномену, однозначного ро&
зуміння або тлумачення та використання заз&
начених категорій в процесі подальших науко&
вих розвідок. Від правильності, вірності і точ&
ності формування специфічного категоріаль&
ного апарату в загальному підсумку залежить
вірність оцінювання запропонованих нових
концепцій, у тому числі таких, що стосуються
розширеного відтворення інноваційної діяль&
ності у трансформаційній економіці. На рис. 1
деталізовано базові складові категорії, що
формують уявлення про інноваційне під&
приємництво, та, відповідно, утворюють його
понятійно&категоріальне навантаження. Кож&
на з дефініцій тезаурусу мають власні історичні
ретроспективи формування смислової ознаки
та онтологічного поля. Водночас слід визначи&
ти, що усі складові категорії, запропоновані на
рисунку 1, грунтуються на полемічному ро&
зумінні, а окремі дискусійні питання у змістов&
ному трактуванні цих категорій актуалізують&
ся у науковому колі і по цей час.
Провідними поняттями, що утворюють ка&
тегоріальний апарат інноваційного підприєм&
ництва є терміни "підприємництво" та "підприє&
мець". Попри постійно зростаючий інтерес в
економічній теорії до генезису підприємницт&
ва у науковому світі по цей час відсутнє єдине
бачення та загальноприйняте розуміння
термінів "підприємництво" або "підприємець".
Щоб з'ясувати сутності інноваційного підприє&
мництва та його еволюційні витоки, слід дослі&
дити специфіку зародження новаторства у фе&
номені підприємництва. Першопроходцями в
економічній теорії, які на фундаментальному
рівні зацікавилися вивченням підприємництва
були загальновідомі політекономії А. Сміт та
Р. Кантільон. Фінансист та економіст Р. Канті&
льон ще у 18 ст. впровадив у науковий оббіг по&
няття "підприємництво". Проте майже на дек&
ілька десятиліть раніше можна побачити у на&
Передплатний індекс 21847
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Рис. 1. Коло змін базових дефініцій тезаурусу інноваційного підприємництва в контексті
глобалізаційних та безпекових компонент

укових джерелах визначення "підприємницько&
го ризику", яке бере свій початок з тих часів,
коли з підприємцем ототожнювали суб'єкта
ринку, який укладав державні контракти з на&
дання специфічних послуг, робіт або постачан&
ня товарів на споживацький ринок.
Р. Кантільоном введено у науковий світ пер&
шу концепцію підприємництва, у якій провідне
місце віддавалося розумінню того, що суб'єкт
підприємницької діяльності здійснює свої опе&
рації в умовах ризику, а отже, повинен мати
здатності до його передбачення, прогнозуван&
ня та нести особисту відповідальність за ре&
зультати своєї комерційної діяльності. Водно&
час вчені&сучасники вважають ризикованість
ознакою, що, за думкою Р. Кантильона прита&
манна бізнесмену, не утворює комплексне ро&
зуміння цього виду діяльності. Вони виходили
з тих міркувань, що ризик притаманний не лише
підприємництву, але й широкому колу інших
цивільних, товарних та господарських право&
відносин, які не завжди відносяться або підпо&
рядковуються кваліфікації підприємця. Однак
за нашим розумінням сама ключова ідея
здійснення нешироко розповсюдженої нетра&
Передплатний індекс 21847

диційної новаторської підприємницької діяль&
ності беззаперечно має всі риси ризикованості
та мінливості через практично мінімальну мож&
ливість передбачення і прогнозування кінцево&
го результату в умовах турбулентного зовніш&
нього оточення, яке існує з урахуванням транс&
формацій в ринковому середовищі. Таким чи&
ном, погоджуючись з думкою Р. Кантільона,
вважаємо, що ризикованість у процесі розумі&
ння підприємництва обов'язково властива інно&
ваційному підприємницю та є його ключовою
характеристикою. Водночас у 18—19 ст. у нау&
ковому світі вчені, ще не акцентували свою ува&
гу на новаторській підприємницькій діяльності.
Інноваційність як визначальна риса ефективно&
го бізнесмену почала аналізуватися значно
пізніше [10].
З розповсюдженням ідей класичної еконо&
мічної думки ототожнюють такий період у
розквіті теорії підприємництва. Відомими пред&
ставниками англійської класичної школи були
А. Сміт та Д. Рікардо, які наділяли підприємця
рисами капіталіста, котрий володіє підприєм&
ством. Вченими описувалася також основна
мета діяльності підприємця — досягнення мак&
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симального підприємницького прибутку за
мінімальних вкладень або трансакційних вит&
рат. Водночас таке розуміння основної цілі
підприємницької діяльності класиками еконо&
мічної теорії та синонімічне трактування кате&
горій "підприємець" та "капіталіст" з позицій
інституціонального середовища тих часів було
доцільним та виправданим. Саме у той про&
міжок трансформації суспільних відносин фун&
кціонували малі та середні підприємства, у яких
основні засоби виробництва відтворювалися
власниками засобів виробництва, друзями, або
близьким колом родичів, котрі поставали "ідей&
никами&ініціаторами" та сповідували таку ж
стратегію ведення бізнесу, що й господар
підприємства. На початку 19 ст. відбулося сег&
ментування та деякий розподіл у визначенні по&
няття "підприємництво", за рахунок виділення
підприємницьких функцій. Так, з власників ка&
піталу дослідники сегментували клас "ділків",
що здійснювали підприємницьку діяльність із
залученням обігових фінансових ресурсів
інших осіб — кредиторів, венчурів або брокерів.
Тобто науковці почали розмежовувати функ&
цію з надання фінансових ресурсів (що було
значним поштовхом для стимулювання сучас&
ного венчурного капіталу в ризикованій діяль&
ності) та підприємницьку функцію, якою був
наділений власник підприємства. Визна&
чальною першопричиною, яка обумовила по&
требу такого розмежовування, слід вважати
технологічну революцію та розквіт гуманітар&
них наук, які потребували конкретизацію місця
підприємців і власників інвестицій в госпо&
дарській діяльності. Враховуючи мету нашого
дослідження, провідне значення при розгляді
тезаурусу підприємництва займають праці по&
літеконома Й. Шумпетера, який започаткував
в економічній теорії концептуально оновлений
підхід до трактування підприємництва та діяль&
ності, яка з ним пов'язана. Вчений зосереджу&
вав свою увагу на необхідності реалізації
бізнесменом новітніх ідей. Це певним чином
обумовило першопояву феномену інноваційно&
го підприємництва, а також акцентувало про&
відне значення людського чиннику, як трудо&
вого ресурсу з особливими характеристиками:
спроможністю критично мислити; здатністю
неординарно вирішувати проблеми; вмінням
генерувати інноваційні ідеї; розумінням
підходів до ефективної організації бізнесу за
нестабільних зовнішніх умов.
Серед іншого саме Й. Шумпетер у науково&
му джерелі "Історія економічного аналізу" си&
стематизував базові дослідження попередніх
вчених і знаходився у першоджерел формуван&

22

ня загальновідомої інвестиційної теорії циклів
розвинутої економістом&класиком М. Туган&
Барановським та гіпотези "довгих хвиль" зару&
біжного вченого&економіста М. Кондратьєва
[8], який був учнем і наслідувачем М. Туган&
Барановського. Таким чином, слід вважати, що
Й. Шумпетером вперше у економічній теорії
було у найбільш повній мірі доведено необ&
хідність функціонування інноваційного під&
приємництва в умовах ринку, яке значно
відрізнялося від традиційного, за рахунок здат&
ності бізнесмена по&новому: використовувати
та відтворювати чинники виробництва, долаю&
чи соціальний гістерезис; випускати нові това&
ри або надавати населенню специфічні нова&
торські послуги; вносити систематичні зміни та
оновлення в процес організації господарської
діяльності; шукати резервні джерела ресурсів,
сировини, комплектуючих, за рахунок все&
бічного освоєння нових зарубіжних та вітчиз&
няних сегментів споживацького ринку.
Отже, вважаємо, що Й. Шумпетер започат&
кував у науковому світі інноваційно&еволюцій&
ну теорію підприємництва, в тому контексті, що
ним відзначено у чисельних працях потребу
функціонального поєднання інновацій і під&
приємництва, як синергетично залежних еко&
номічно&суспільних категорій.
Ключові погляди Й. Шумпетера активно
розповсюджувалися, доповнювалися та знахо&
дили своє підтвердження відповідно потреб
постійної трансформації економіки. Відомий
дослідник неоавстралійської школи І. Кирцнер
наголошував на тому, що бізнесмен є головним
суб'єктом інноваційного процесу, діяльність
якого сприяє певній рівновазі турбулентного
інституціонального оточення, шляхом впровад&
ження в систему національної економіки нова&
торських ідей, випуску нових виробів, удоско&
налення інноваційних технологій або освоєн&
ня результатів науково&технічного прогресу.
П. Друкер дещо узагальнив та поглибив наукові
погляди Й. Шумпетера та Дж. Гелбрейта. За
його припущеннями, провідною функціональ&
ною ознакою підприємця є введення у діяль&
ність чогось оновленого або зовсім нового, що
безперечно не було схожим на вже існуючи
види товарів або послуги. П. Друкер у своїх
дослідженнях вперше описав сімку концепту&
альних першопричин виникнення інноваційної
діяльності: несподівана ситуація; протиріччя
між сучасним часом і уявленнями про нього;
"рутинізація" традиційного виду підприємниць&
кої діяльності; непередбачувані біфуркації у
галузевому сегменті або ринку споживачів (як
на національному, так і світовому рівні); дина&
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мізація інституціональної матриці викликаної
демографічними тенденціями або змінами у
територіальному розподілі трудових ресурсів;
трансформації суспільства, вподобань людей,
прибічностей або цінностей окремих стейкхол&
дерів ринку; науково&технічний прогрес та тех&
нологічний "стрибок".
Дослідником також визначалося, що упо&
рядкованих або чітко визначених меж між
сімкою концептуальних першопричин виник&
нення інноваційної діяльності не існує. Пере&
важно їх можливо описати умовно, проте кож&
не першоджерело має специфіку та характери&
стику відповідно до стану розвитку національ&
ної економіки.
У нормативно&правових джерелах України
детально регламентується визначення підприєм&
ництва, яке слід вважати офіційним. Так, у
ст. 42 Господарського кодексу України під під&
приємництвом розуміється самостійна, ініціа&
тивна, систематична, на власний ризик госпо&
дарська діяльність, що здійснюється суб'єктами
господарювання (підприємцями) з метою до&
сягнення економічних і соціальних результатів
та одержання прибутку. Водночас, як нами ак&
центувалося вище, не будь&яка діяльність
підприємця може бути новаторською, що на&
ближає нас до необхідності розкриття взаємо&
доповнюючих категорій підприємництва —
"інновації", "інноваційний процес", "інновацій&
на діяльність".
Концептуалізація та зосередження фунда&
ментальних теорій підприємництва на іннова&
ціях простежується у наукових здобутках про&
відних вітчизняних і зарубіжних вчених. Аналі&
зуючи наукові погляди згаданих вчених, слід
констатувати, що інноваційному підприємниц&
тву не властиві надкласові або політичні озна&
ки. Генеза цього явища упорядковується відпо&
відно до загальноприйнятих менталітетів сус&
пільного еволюціонування і позиціонується на
економічних тенденціях розвитку продуктив&
них сил. За таких умов провідне значення ма&
ють закони сполученості виробничих відносин
відповідно специфіки розвитку та рекомбінації
продуктивних сил у постіндустріальному ото&
ченні, що властиві ринковому типу економіч&
ної системи провідних країн світу. Революційні
надбання в знаннєвій економіці, науково&тех&
нологічному розвитку стають провідниками
проривних тенденційних змін у продуктивних
силах, першопричиною трансформації вироб&
ничих відноси і суспільному інноваційному про&
гресу. Такі тенденції показують провідне зна&
чення інновацій та інноваційної діяльності в
перспективному розвитку людства.
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Пояснення провідного концепту іннова&
ційного підприємництва — "інновація" мож&
на побачити в нормативно&правових актах
України. Відповідно до Закону України "Про
інноваційну діяльність" від 04.07.2002 № 40&
IV "інновації — новостворені (застосовані) і
(або) вдосконалені конкурентоздатні техно&
логії, продукція або послуги, а також орга&
нізаційно&технічні рішення виробничого, ад&
міністративного, комерційного або іншого
характеру, що істотно поліпшують структу&
ру та якість виробництва і (або) соціальної
сфери". Водночас значна кількість науковців
надають своє власне трактування "інновацій".
Семантичне навантаження таких трактувань
подекуди є синонімічним або навпаки від&
різняється полемічністю поглядів та ототож&
ненням інновацій з нововведеннями, ноу&хау,
розробками, винаходами. Така дискусійність
у науковому світі говорить про багатий кате&
горіальний апарат цього явища. Проте з ме&
тою обрання доцільного методологічного
підходу до державного регулювання розвит&
ком інноваційного підприємництва, зазначе&
ну категорію доцільно розглядати більш
глибше, у тому числі узагальнюючи вже існу&
ючи погляди. Без зрозумілого та такого, що
відповідає ринковому типу економічної сис&
теми, поверхневе розуміння категоріальної
системи інноваційного підприємництва втра&
чає науковий сенс.
Багато вчених розрізняли категорії "ви&
нахід", "дослідження і розробки" та "інно&
вація". Зокрема на думку Й. Шумпетера: під
винаходом слід розуміти ідею, що розви&
вається та реалізується суб'єктом підприє&
мницької діяльності; дослідженню та роз&
робкам притаманна техніко&технологічна
діяльність, що властива виробництву, або у
разі необхідності використовується у сфері
послуг; інновація — це комерціалізований
продукт отриманий внаслідок оновленої
технології чи принципово нових засобів ви&
робництва, який є корисним та затребуваним
на ринку споживачів або зарубіжному сег&
менті.
Розповсюдженими у науковій думці є по&
гляди на термін "інновація" в контексті окремо
діючого суб'єкту підприємницької діяльності,
що конкретизує інноваційне підприємництво на
мікрорівні. Водночас трактування цієї категорії
може бути подане також і на макроекономіч&
ному рівні, тобто з позицій національної еко&
номіки або держави. З позицій макрорівня під
інновацією доцільно розуміти об'єктивістську
соціально&економічну надкласову категорію,
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що утворює фундамент теорії вітчизняного
інноваційного підприємництва. Така категорія
обумовлює якісну еволюціонізацію засобів ви&
робництва держави або нації та відповідно ви&
робничих відносин за рахунок освоєння перс&
пективних надбань техніки, науки, технології.
Освоєння призводить до економії інвестицій,
грошових активів, мінімізації витрат, збільшен&
ня прибутковості, підвищення продуктивності
людської праці, а також сприяє поліпшенню
соціально&економічної, організаційної та пра&
вової моделі інноваційної діяльності, дозволя&
ючи бізнесмену виробляти кращі за якістю та
властивостями товари, роботи і послуги, які
будуть затребувані на споживацькому ринку та
ефективно комерціалізовані. Вважаємо, що
інноваційне підприємництво на мікрорівні — це
завжди ризикована, непередбачувана та нетра&
диційна діяльність суб'єкта підприємницької
діяльності, яка реалізується за рахунок випус&
ку специфічних (іноді вузькоспеціалізованих)
новітніх на ринку товарів, послуг, а їх комер&
ціалізація хоча і є ризикованою проте за раху&
нок оновлених товарних властивостей дозво&
ляє отримати підприємцю надприбутку, а спо&
живачу задовольнити потреби як у базових, так
і специфічних товарах або послугах. Причому
до інновацій слід відносити організаційно&уп&
равлінські, технологічні, технічні, маркетин&
гові, фінансові і соціально&економічні рішення
менеджерів виробничого, процесового, адмі&
ністративного, комерційного, комунікативно&
го та інших характерів.
За нашим баченням інновації не слід розме&
жовувати з нововведеннями. Однак визначаю&
чи інновацію (нововведення) як категорію су&
часної вітчизняної економічної теорії, є потре&
ба акцентувати увагу на наявності окремих діа&
лектичних заперечень, що їй властиві. Так, з
одного боку, інновацію слід розглядати як діа&
лектичну взаємодію у напрямі змін нових та
старих характеристик товарів. Це відбуваєть&
ся у випадку, якщо нова властива ознака но&
вації доводить застарілість минулої форми або
інноваційно оновлений продукт акцентує ува&
гу на необхідності зміни виробу не затребува&
ного на ринку та неконкурентоспроможного.
За таких діалектичних заперечень на теренах
національної економіки природно зароджу&
ються витоки інноваційної діяльності і відпо&
відно виробничі відносини з якісно новими
інструментами, функціями або принципами
здійснення господарювання та реалізацією біз&
несових відносин, які доводять недоцільність
віджитих або неефективних форм підприєм&
ництва.
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

За результатами розгляду теоретичних ос&
нов державного регулювання розвитком інно&
ваційного підприємництва відображено ево&
люційні процеси формування тезаурусу інно&
ваційного підприємництва у науковому світі,
конкретизовано передумови державного ре&
гулювання інноваційного процесу в підприє&
мництві, визначено детермінанти державного
регулювання інноваційним підприємництвом в
умовах трансформації національної економі&
ки.
Встановлено, що у категоріальному змісті
інноваційна діяльність суб'єктів підприєм&
ництва досліджувалася як комплексна ком&
понента з взаємозалежними, подекуди взає&
модоповнюючими, дефініціями, які відрізня&
лися неоднозначністю і суперечностями у їх
трактуванні. У сучасній вітчизняній і за&
рубіжній науковій літературі серед провідних
теоретиків і практиків не існує єдиної визна&
ної системи понять у цьому секторі наукових
знань. Відзначено, що турбулентність зовні&
шнього оточення сучасного підприємництва,
кризові явища, несистемність та біфуркації в
інституціональному середовищі, зростання
суперництва, глобалізаційні тенденції та
міграція трудових ресурсів вимагають пост&
ійного перегляду і переосмислення підходів
до вирішення питань подальшого ефективно&
го розвитку інноваційного підприємництва.
Зазначені проблеми можливо вирішити лише
після опрацювання значного кола наукової
бази, а також систематизування та конкре&
тизації тих джерел, що започаткували фено&
мен зародження досліджуваного об'єкту, а
також визначення його фундаментальних
понять, які утворюють вхідну категоріальну
базу явища, що потребує аналізу.
Література:
1. Воронько&Невіднича Т.В., Лєщин Д.І., Ва&
силенко М.В. Управління конкурентоспромож&
ністю підприємства в умовах нестабільного рин&
кового середовища. Глобальні та національні
проблеми економіки. 2018. № 15. С. 23—27.
2. Гнатенко І.А. Визначення інновацій як
інструментарію національного підприємницт&
ва. Науковий вісник Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова. Серія "Еко&
номіка". 2018. Т. 23. Вип. 5 (70). С. 38—42.
3. Гнатенко І. Вплив національного іннова&
ційного підприємництва на сталий розвиток
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 16, 2021
ринку праці. Вісник Херсонського державного
університету. 2018. № 32. С. 69—72.
4. Гнатенко І.А. Методологічні основи
інституціонального аналізу національної сис&
теми інноваційного підприємництва. Науковий
журнал "Економічний вісник Запорізької дер&
жавної інженерної академії". 2018. № 6 (18).
С. 70—74.
5. Ложачевська О.М., Ольшанський О.В.,
Гнатенко І.А., Снітко Є.О. Державні пріори&
тети розвитку інноваційного підприємницт&
ва в системі менеджменту в умовах діджита&
лізації суспільства. Ефективна економіка.
2021. № 7. URL: http://www.economy.nay&
ka.com.ua/?op=1&z=9067 (дата звернення:
16.08.2021).
6. Охріменко І.В., Гнатенко І.А., Дяченко Т.О.,
Артемчук В.О. Теоретико&методичні основи
розвитку підприємництва в контексті глобалі&
зації: управлінськии та маркетинговии аспек&
ти. Український журнал прикладної економі&
ки. 2021. Т. 6. № 2. С. 23—29.
7. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos&
Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic
mechanism of optimizing the innovation invest&
ment program of the development of agro&
industrial production. Management Theory and
Studies for Rural Business and Infrastructure
Development. 2021. Vol. 43. № 1. P. 129—135.
8. Hutorov A.O., Hutorova OO., Lupenko Yu.O.,
Yermolenko O.A., Voronko&Nevidnycha T.V.
Modeling of the Cycle of Reproduction Process in
the Agrarian Sector of Economy (Ukraine).
Revista Espacios. 2019. Vol. 40. № 7. P. 19.
9. Rakhmetulina Z., Pokataieva O., Trokhy&
mets O., Hnatenko I., Rubezhanska V. Optimi&
zation of the structure of an innovative cluster on
a competitive basis in a free market. Financial and
credit activities: problems of theory and practice.
2020. Vol. 4. № 35. P. 238—247.
10. Zos&Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtu&
ler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. Mana&
gement of Efficiency of the Energy and Resource
Saving Innovative Projects at the Processing
Enterprises. Management Theory and Studies for
Rural Business and Infrastructure Development.
2020. Vol. 42. № 4. P. 504—515.
References:
1. Voronko&Nevidnycha, T.V. Leshchyn, D.I.
and Vasylenko, M.V. (2018), "Management of
enterprise competitiveness in an unstable market
environment", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy
ekonomiky, vol. 15, pp. 23—27.
2. Hnatenko, I. (2018), "Definition of inno&
vations as tools of national entrepreneurship",
Передплатний індекс 21847

Naukovyy visnyk Odes'koho natsional'noho
universytetu imeni I. I. Mechnykova. Seriya
"Ekonomika", vol. 23, 5 (70), pp. 38—42.
3. Hnatenko, I. (2018), "The Impact of National
Innovative Entrepreneurship on Sustainable
Development of the Labor Market", Visnyk Kher&
sonskoho derzhavnoho universytetu&Bulletin of
the Kherson State University, vol. 32, pp. 69—72.
4. Hnatenko, I. (2018), "Methodological bases
of institutional analysis of the national system of
innovative entrepreneurship", Ekonomichnyj
visnyk Zaporizjkoji derzhavnoji inzhenernoji
akademiji&Economic Bulletin of Zaporizhzhya
State Engineering Academy, vol. 6 (18), pp. 70—
74.
5. Lozhachevskaya, O.M. Olshansky, O.V.
Gnatenko, I.A. and Snitko, E.A. (2021), "State
priorities for the development of innovative
entrepreneurship in the management system in
terms of digitalization of society", Efektyvna
ekonomika, vol. 7, available at: http://www.eco&
nomy.nayka.com.ua/?op=1&z=9067 (Accessed
25 July 2021).
6. Okhrimenko, I.V. Gnatenko, I.A. Dyachenko,
T.O. and Artemchuk, V.O. (2021), "Theoretical and
methodological foundations of entrepreneurship in
the context of globalization: management and
marketing aspects", Ukrayins'kyy zhurnal
prykladnoyi ekonomiky, vol. 6.2, pp. 23—29.
7. Brockova, K. Rossokha, V. Chaban, V. Zos&
Kior, M. Hnatenko, I. and Rubezhanska, V. (2021),
"Economic mechanism of optimizing the inno&
vation investment program of the development of
agro&industrial production", Management Theory
and Studies for Rural Business and Infrastructure
Development, vol. 43.1, pp. 129—135.
8. Hutorov, A. O. Hutorova, O O. Lupenko,
Yu. O. Yermolenko, O. A. and Voronko&Nevid&
nycha, T. V. (2019), "Modeling of the Cycle of
Reproduction Process in the Agrarian Sector of
Economy (Ukraine)", Revista Espacios, vol. 40.7,
pp. 19.
9. Rakhmetulina, Z. Pokataieva, O. Trokhy&
mets, O. Hnatenko, I. and Rubezhanska, V. (2020),
"Optimization of the structure of an innovative
cluster on a competitive basis in a free market",
Financial and credit activities: problems of theory
and practice, vol. 4.35, pp. 238—247.
10. Zos&Kior, M. Hnatenko, I. Isai, O. Shtuler,
I. Samborskyi, O. and Rubezhanska, V. (2020).
"Management of Efficiency of the Energy and
Resource Saving Innovative Projects at the
Processing Enterprises", Management Theory and
Studies for Rural Business and Infrastructure
Development, vol. 42.4, pp. 504—515.
Стаття надійшла до редакції 16.08.2021 р.

25

АГРОСВІТ № 16, 2021
УДК 631.11:636.5

С. Ф. Яців,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Львівський національний аграрний університет
ORCID ID: 0000L0002L5242L7845
DOI: 10.32702/2306&6792.2021.16.26

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ ПТАХІВНИЦТВА
У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
S. Yatsiv,
PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor
of the Department of Economics, Lviv National Agrarian University, Dubliany

STATE AND PROSPECTS OF POULTRY DEVELOPMENT IN AGRICULTURAL
ENTERPRISES OF UKRAINE
У статті викладено результати аналізу стану та тенденцій розвитку птахівництва в сільськогосподарських підприєL
мствах України. Встановлено, що птахівничі підприємства практично повністю задовольняють попит на яйця і м'ясо
птиці на внутрішньому ринку, характеризуються потужним експортним потенціалом. Упродовж останніх років виL
робництво продукції птахівництва було збитковим, оскільки через високу конкуренцію ціни її реалізації є невигідL
ними для багатьох підприємств.
У зв'язку з конкуренцією в Україні зменшується кількість підприємств, що виробляють продукцію птахівництва.
Для галузі характерний високий рівень концентрації виробництва. Великі розміри низки підприємств викликають
стурбованість через загрозу негативного впливу на довкілля та ознаки монопольного їх становища.
Показано залежність розвитку птахівництва в сільськогосподарських підприємствах від місткості внутрішнього
ринку та можливостей експорту продукції. Певні резерви до зростання місткості внутрішнього ринку продукції птаL
хівництва пов'язані з тенденцією до зменшення натурального її виробництва в господарствах населення. Рівень споL
живання яєць і м'яса птиці в Україні вже досяг показників передових країн Європи і можливості для подальшого його
зростання доволі обмежені. Ефективність експорту продукції птахівництва підприємствами України характеризуL
ють високі темпи зростання його обсягів, у тому числі в країнах Євросоюзу. Вітчизняні експортери яєць і м'яса птиці
пропонують низькі ціни, не задіюючи в достатній мірі чинники якості продукції.
У перспективі в галузі птахівництва поруч із великими підприємствами повинно знайтися місце й для малих товаL
ровиробників. Актуальним завданням є модернізація виробництва, яка забезпечить зниження собівартості продукції
та дотримання високих стандартів її якості. Великим підприємствам доцільно орієнтуватися на поглиблення переL
робки продукції, що розширить їхні експортні можливості. Малі підприємства можуть розраховувати на успіх, проL
понуючи споживачам продукцію малопоширених видів свійської птиці (індиків, гусей, качок, перепілок тощо). ПоL
тенційно привабливою нішею для малих підприємств є органічне птахівництво.
The article presents the results of the analysis of the state and trends of poultry farming in agricultural enterprises of
Ukraine. It is established that poultry enterprises almost completely satisfy the demand for eggs and poultry meat in the
domestic market, are characterized by a strong export potential. In recent years, the production of poultry products has
been unprofitable, because due to high competition, the prices of its sales are unfavorable for many companies.
Due to competition in Ukraine, the number of enterprises producing poultry products is decreasing. The industry is
characterized by a high level of concentration of production. The large size of a number of enterprises is a cause for
concern due to the threat of negative environmental impact and signs of their monopoly position.
The dependence of poultry development in agricultural enterprises on the capacity of the domestic market and export
opportunities is shown. Certain reserves for the growth of the capacity of the domestic market of poultry products are
associated with a tendency to reduce its natural production in households. The level of consumption of eggs and poultry
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meat in Ukraine has already reached the indicators of the advanced countries of Europe and the opportunities for its
further growth are quite limited. The efficiency of export of poultry products by Ukrainian enterprises is characterized
by high growth rates of its volumes, including to the European Union. Domestic exporters of eggs and poultry offer low
prices without sufficient use of product quality factors.
In the future, in the field of poultry, along with large enterprises, there should be a place for small producers. An
urgent task is the modernization of production, which will reduce the cost of production and compliance with high
standards of its quality. It is advisable for large enterprises to focus on deepening product processing, which will expand
their export opportunities. Small businesses can count on success by offering consumers products of rare poultry species
(turkeys, geese, ducks, quails, etc.). Organic poultry farming is a potentially attractive niche for small businesses.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, птахівництво, концентрація вироб
ництва, споживання продовольства, експорт.
Key words: agricultural enterprises, poultry farming, production concentration, food
consumption, exports.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Птахівництво в сільськогосподарських
підприємствах є важливим елементом вітчизня&
ної системи аграрного виробництва. Інвестиції
у галузь на початку поточного століття забез&
печили стрімке зростання товарного виробниц&
тва яєць і м'яса птиці, що відіграло важливу
роль у вирішенні проблеми продовольчої без&
пеки України, продемонструвало ефективність
інноваційно&інвестиційного розвитку аграрно&
го сектора економіки. Помітними є успіхи ук&
раїнських експортерів продукції птахівництва.
Вітчизняні птахівничі підприємства демонстру&
ють здатність успішно конкурувати із зарубіж&
ними виробниками як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках.
Водночас не можна розраховувати на те, що
темпи зростання обсягів виробництва про&
дукції птахівництва українськими підприєм&
ствами залишатимуться стабільно високими.
Доволі низькими упродовж останніх років були
показники економічної ефективності діяль&
ності цих підприємств. Виникає питання щодо
узгодженості векторів розвитку птахівництва
на підприємствах України з суспільними інте&
ресами. Це обумовлює необхідність обгрунту&
вання подальших напрямів розвитку галузі в
сільськогосподарських підприємствах з ураху&
ванням її стану та кон'юнктури на внутрішньо&
му і зовнішньому ринках продукції птахівниц&
тва.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Учені у своїх публікаціях відзначають успі&
хи, досягнуті підприємствами птахівництва в
Україні. Вони вказують, що галузь розвиваєть&
ся на високотехнологічних підприємствах, які
демонструють ефективність завдяки інвести&
Передплатний індекс 21847

ційно&інноваційному підходу до виробництва
[3, с. 50; 12, с. 20; 16, с. 171]. Цьому, на думку
дослідників, сприяла низка чинників: вирощу&
вання та утримування птиці вимагає менших
затрат та матеріалів на одиницю продукції; га&
лузь птахівництва є мобільною для впровад&
ження інновацій та залучення інвестиційних
джерел [10, с. 78—79]; для розвитку птахівниц&
тва в Україні існує потужна кормова база [20,
с. 77]; підприємства орієнтуються на застосу&
вання новітніх технологій, зокрема викорис&
тання науково обгрунтованих систем годівлі
птиці, високопродуктивних її кросів і порід [6,
с. 141; 19, с. 64], дотримання високих стандартів
якості, безпеки харчових продуктів [12, с. 20].
Великі птахівничі підприємства виходять на
ринки з продукцією під відомим брендом (тор&
говельною маркою), що виступає для них кон&
курентною перевагою [11, с. 29; 15, с. 86].
Здатність виробляти великі обсяги якісної
продукції визначає, на думку низки авторів,
пріоритетність експортної діяльності під&
приємств птахівництва [4, с. 45; 5, с. 105; 7, с. 20;
14, с. 130; 20, с. 72]. Україна, вважають дослід&
ники, може стати одним із лідерів&експортерів
м'яса птиці та яєць і в країни Євросоюзу [3, с. 51].
Аверчева Н. зазначає, що розміщення великих
спеціалізованих птахівничих комплексів в Ук&
раїні може зацікавити Єврорпу з точки зору
екологічної безпеки [1, с. 8].
Учені розглядають заходи, спрямовані на
подальший розвиток птахівництва в сільсько&
господарських підприємствах. При цьому не
завжди їх міркування збігаються. Так, окремі
автори вказували на необхідність державної
фінансової підтримки підприємств — вироб&
ників м'яса птиці та яєць [3, с. 50; 16, с. 173; 19,
с. 64]. Натомість Л. Тулуш вважає, що галузь
птахівництва в Україні досягла високого рівня
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Таблиця 1. Обсяги та ефективність виробництва продукції птахівництва в
сільськогосподарських підприємствах України
Показник
Поголів’я птиці свійської усіх
видів на кінець року, млн голів
у т. ч. кури та півні
Вирощування птиці свійської
усіх видів у живій вазі, тис. т
у % до показника в усіх
категоріях господарств
Виробництво м’яса птиці в
забійній вазі, тис. т
у % до показника в усіх
категоріях господарств
Виробництво яєць усіх видів,
млн шт.
у % до показника в усіх
категоріях господарств
Рівень рентабельності, %;
м’яса птиці
яєць

109,8

112,5

118,8

127,8

109,7

2020 р. до
2015 р., %,
+/- п.
99,9

108,0
1311,1

110,4
1369,7

115,3
1541,2

125,8
1637,3

107,9
1624,0

99,9
123,9

85,8

86,4

87,1

88,1

88,0

+ 2,0 п.

992,4

1014,1

1084,6

1209,7

1232,2

127,3

85,1

85,6

86,2

87,6

87,7

+ 3,1 п.

8067,6

8365,3

8900,3

9357,6

8913,5

110,5

53,4

53,9

55,2

56,1

55,1

+ 1,7 п.

5,0

7,0

5,7

- 3,7

- 0,2

- 5,2 п.

0,5

- 9,0

5,4

- 23,5

- 19,2

- 19,7 п.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Джерело: розраховано за даними [13; 17].

розвитку, який фактично робить недоцільним
надання її представникам такої підтримки [18,
с. 81]. Слід зазначити, що динамічні зміни в се&
редовищі функціонування птахівничих під&
приємств в Україні вимагають продовження
дослідження стану та перспектив розвитку то&
варного виробництва в нашій країні продукції
відповідної галузі.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є встановлення стану птахів&
ництва в сільськогосподарських підприємствах
України та окреслення перспектив розвитку
птахівничих підприємств з урахуванням конку&
рентного середовища на внутрішньому та зов&
нішньому ринках.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Продукція птахівництва, як яйця, так і м'я&
со птиці, користується високим попитом на
внутрішньому та зовнішньому ринках. Віднос&
на її дешевизна обумовлює важливість галузі
як продуцента цінних продуктів харчування
тваринного походження. Можливість органі&
зації виробництва яєць і м'яса птиці на промис&
ловій основі при доволі швидкій окупності вит&
рат обумовила високу інвестиційну приваб&
ливість птахівничих підприємств в Україні, за&
безпечила стрімкий їх розвиток. Зокрема, зав&
дяки інвестиціям з 2000 до 2013 року виробниц&
тво цими підприємствами яєць зросло в 6,6 раза,
м'яса птиці у забійній вазі — у 27 разів. Украї&
на зайняла позиції одного з провідних експор&
терів продукції птахівництва.
Підприємства птахівництва здобули статус
одного із стратегічно важливих елементів
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вітчизняної аграрної економіки і продовжують
його утримувати. За обсягами виробництва
своєї продукції вони переважають господарства
населення: на них у 2020 році припадало 55,1%
виробництва яєць та 87,7% м'яса птиці (табл. 1).
На м'ясо птиці, вироблене сільськогосподарсь&
кими підприємствами, в цьому році припадало
50% від загального обсягу м'яса в забійній вазі,
виробленого у країні. Водночас помітно, що
стрімкий розвиток галузі змінився стабілізацією
основних показників, а для деяких із них харак&
терне й зниження в окремі періоди.
Певними коливаннями, зокрема, характери&
зується поголів'я птиці, що утримується в
сільськогосподарських підприємствах. Так,
протягом 2020 року воно зменшилося на 14,2%.
Дещо зменшилися в цьому році порівняно з по&
переднім і обсяги виробництва яєць усіх видів
та вирощування свійської птиці в живій вазі. Та
основною проблемою для представників пта&
хівничого бізнесу є низька економічна ефек&
тивність виробництва продукції птахівництва,
яке в останні роки було збитковим.
Низькі показники рентабельності є резуль&
татом високого рівня конкуренції на ринках
продукції птахівництва (як внутрішньому, так
і на зовнішніх, на які виходять зі своєю продук&
цією вітчизняні експортери цієї продукції).
Конкуренція не дає змоги птахівничим підприє&
мствам підвищувати ціни на свою продукцію та
забезпечувати бажану окупність витрат на її
виробництво. Наслідком конкуренції є й змен&
шення в Україні кількості сільськогосподарсь&
ких підприємств, які утримували свійську пти&
цю (табл. 2). Лише протягом 2020 року кількість
таких підприємств зменшилася на 9,2%.
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Таблиця 2. Кількість сільськогосподарських підприємств України,
що утримували свійську птицю

449

424

385

2020 р. до
2015 р., %,
+/- п.
85,7

187

160

142

75,9

113
25
87
37
78,5

107
34
82
41
80,5

107
29
71
36
80,6

94,7
116,0
81,6
97,3
+ 2,1 п.

Показник

2018 р.

Всього підприємств, що
утримували свійську птицю
у т.ч. з поголів’ям птиці
до 4999
5000 – 49999
50000 – 999999
1000000 – 499999
5000000 і більше
Частка поголів’я на
підприємствах, що утримували
понад 500 тис. голів птиці, %

2019 р.

2020 р.

Джерело: сформовано за даними статистичних збірників "Тваринництво України" за відповідні роки.

Слід відзначити високі показники концент&
рації виробництва продукції птахівництва, ос&
кільки понад 80% поголів'я птиці утримується
на підприємствах, де її чисельність становить
понад 500 тис. голів. В основному підприємства
утримують курей та півнів, на яких станом на
початок 2021 року припадало 98,4% поголів'я
свійської птиці. Рівень концентрації поголів'я
птиці інших видів відносно низький. Серед ос&
танніх найбільша частка припадає на індиків,
яких на початку 2021 року у сільськогоспо&
дарських підприємствах країни налічувалося
842 тис. голів.
Високий рівень концентрації поголів'я птиці
створює виробникам низку переваг, зумовлених
ефектом масштабу виробництва. Водночас він
має й суттєві негативні наслідки. Насамперед
йдеться про проблеми екологічного характеру,
пов'язані з забрудненням довкілля відходами ут&
римання і продуктами забою птиці. Також, на
думку окремих дослідників, високий рівень кон&
центрації виробництва, який спостерігається як
у м'ясному, так і в яєчному птахівництві, пород&
жує ознаки монополізму, що негативно впливає
на розвиток галузі [12, с. 24; 14, с. 131].

Подальший розвиток птахівництва в сіль&
ськогосподарських підприємствах залежить від
їхніх позицій на внутрішньому та зовнішньому
ринках. Місткість внутрішнього ринку визна&
чається насамперед рівнем споживання м'яса
птиці та яєць з розрахунку на одну особу. За
даними Державної служби статистики Украї&
ни відповідні показники в нашій країні упро&
довж останніх років зростали (табл. 3). Однак
резерви для продовження цієї тенденції доволі
обмежені. До такого висновку доходимо, по&
рівнявши рівень споживання яєць та м'яса птиці
в Україні й розвинених країнах світу. В Україні
ці показники вже практично сягнули середнь&
ого європейського рівня, у тому числі країн
Євросоюзу. В окремих країнах світу рівень спо&
живання м'яса птиці значно вищий, але це по&
в'язано насамперед з національними особливо&
стями. Наприклад, у США популярне м'ясо
індичок, яке в Україні особливим попитом не
користується.
Споживання продукції птахівництва стиму&
лює її відносна цінова доступність для населен&
ня України. Однак по мірі зростання доходів
вітчизняних споживачів можна очікувати їх

Таблиця 3. Обсяг споживання продукції птахівництва,
з розрахунку на одну особу, кг
Країна, регіон

2016 р.

Україна
США
Європа
у т. ч. Східна
країни ЄС

23,6
55,6
24,5
27,6
23,7

Україна
США
Європа
у т. ч. Східна
країни ЄС

15,4
15,2
12,8
13,6
12,0

2017 р.

2018 р.

2019 р.

Споживання м’яса птиці свійської
24,3
25,0
26,0
55,8
56,6
…
24,8
24,4
…
28,8
28,1
…
23,4
23,0
…
Споживання яєць
15,8
15,9
16,3
15,8
16,2
…
12,8
13,0
…
13,6
14,2
…
12,0
12,1
…

2020 р.

2020 р. до
2016 р., %,.

26,1
…
…
…
…

110,6
…
…
…
…

16,1
…
…
…
…

104,5
…
…
…
…

Джерело: Розраховано за даними статистичних збірників "Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням
України" за відповідні роки та за даними [21].
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Таблиця 4. Експорт продукції птахівництва підприємствами України
Показник

2016 р.

Обсяг експорту, тис. т
у % до обсягу виробництва
підприємствами України
Вартість експорту м’яса та
їстівних субпродуктів м’яса
птиці, млн дол. США
Ціна експорту 1 т м’яса та
їстівних субпродуктів м’яса
птиці, дол. США

241
24,3

Обсяг експорту, тис. т
у % до обсягу виробництва
підприємствами України
Вартість експорту яєць птахів
у шкаралупі, млн дол. США
Ціна експорту 1 т яєць птахів у
шкаралупі, дол. США
Вартість експорту яєць птиці
без шкаралупи, млн дол. США
Ціна експорту 1 т яєць птиці
без шкаралупи, дол. США

2017 р.

2018 р.

М’ясо птиці
272
330
26,8
30,4

2019 р.

2020 р.

2020 р. до
2016 р., %,
+/- п.

417
34,5

435
35,3

180,5
+ 11,0 п.

292,5

389,6

506,5

578,4

554,9

189,7

1218

1436

1540

1396

1287

105,7

112
24,0

Яйця
155
32,1

186
36,2

198
36,6

192
37,3

171,4
+ 13,3 п.

45,5

68,6

94,1

111,9

97,3

213,8

898

775

876

816

911

101,4

29,9

10,3

25,2

17,4

18,3

61,2

8359

2963

3213

2661

2466

29,5

Джерело: Розраховано за даними статистичних збірників "Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням
України" та джерела [8].

переорієнтацію на інші види м'яса. Навряд чи
суттєво збільшуватиметься й споживання ними
курячих яєць. Певні резерви до зростання
місткості внутрішнього ринку продукції птахі&
вництва пов'язані з тенденцією до зменшення
натурального її виробництва в господарствах
населення. Перспективною є й стратегія дифе&
ренціації — пропонування нового для ринку
виду продукції від вирощування й використан&
ня малопоширених видів свійської птиці.
Роль експорту продукції в забезпеченні роз&
витку птахівничих підприємств України зростає.
На зовнішні ринки поступає більше третини ви&
роблених ними яєць та м'яса птиці (табл. 4). За
даними FAO [21], у 2019 році Україна серед
країн світу займала високе 9&е місце за обся&
гом експорту курячих яєць у шкаралупі (3,7%
від світового показника) та 11&е місце за обся&
гом експорту курячого м'яса (2,0% від світово&
го його обсягу). Доволі високими були й темпи
зростання обсягів експорту, що позитивно ха&
рактеризує результати зовнішньоекономічної
діяльності вітчизняних птахівників. Серед рин&
ків збуту — і країни Євросоюзу. Так, у 2020 ро&
ці на ці країни припадало 18% експортованого
Україною м'яса та їстівних субпродуктів м'яса
птиці (77 тис. тонн, у т. ч. у Нідерланди —
53 тис. тонн), 10% експортованих яєць у шка&
ралупі (11 тис. тонн, практично всі — в Латвію),
67% експортованих яєць без шкаралупи (5,0 тис.
тонн, у т. ч. 2,2 тис. тонн — у Латвію, 1,2 тис.
тонн — в Італію, 0,8 тис. тонн — у Данію) [8].
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Привертає увагу помітне коливання цін ек&
спорту продукції птахівництва за окремими ро&
ками. Вітчизняні експортери яєць і м'яса птиці
для утримання позицій на зовнішніх ринках
змушені пропонувати низькі ціни, не задіюючи
в достатній мірі чинники якості продукції. Тому
у 2019 році середня ціна експорту українськи&
ми підприємствами курячих яєць була нижчою
за аналогічний показник країн Євросоюзу у
2,6 раза, курячого м'яса — на 24 % [21]. Віднос&
но низькою є й глибина переробки експорто&
ваної українськими підприємствами продукції
птахівництва.
Подальший розвиток птахівництва в Ук&
раїні повинен передбачати розміщення вироб&
ництва на різних за розмірами підприємствах.
На великі підприємства покладається функція
виробництва основної частини яєць та куря&
тини для забезпечення традиційних за асор&
тиментом продукції потреб споживачів на
внутрішньому ринку, формування експортно&
го потенціалу галузі. Модернізація системи
виробництва на таких підприємствах повинна
бути спрямована на: зниження собівартості
продукції для забезпечення окупності витрат
в умовах цінової конкуренції; диверсифікацію
й поглиблення переробки продукції на влас&
них потужностях, що дасть змогу виходити на
нові ринки збуту, брати участь у формуванні
цільових ринків; забезпечення високої якості
продукції з урахуванням стандартів країн
Євросоюзу.
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Рівень концентрації виробництва у великих
птахівничих підприємствах повинен формува&
тися, виходячи з недопущення негативного
впливу на довкілля. Забезпечення відповідних
вимог передбачає поєднання адміністративно&
го контролю з боку органів державної влади із
дотриманням засад соціальної відповідальності
з боку самих виробників.
Функціонування малих сільськогосподарсь&
ких підприємств, що спеціалізуються на вироб&
ництві продукції птахівництва, відповідає заса&
дам зрівноваженого розвитку. Забезпечуючи
створення додаткових робочих місць, такі
підприємства позитивно впливають на соціаль&
но&економічний розвиток сільських територій.
Їм рекомендовано орієнтуватися на ринкові
ніші, до яких не проявляють інтересу великі ви&
робники продукції птахівництва. Йдеться зок&
рема про утримання й використання малопо&
ширених видів свійської птиці. Просування
відповідної продукції до споживачів вимагає
значних маркетингових зусиль. Водночас спри&
ятливими обставинами є низький рівень конку&
ренції серед виробників такої продукції, потен&
ціал зростання попиту на неї на внутрішньому
ринку.
Перспективним напрямком розвитку галузі
в малих підприємствах є органічне птахівницт&
во [9; 22]. Попит на його продукцію існує не
тільки в економічно розвинених країнах. Його
ознаки можна простежити і в Україні, де сфор&
мований стійкий запит на продукцію, виробле&
ну в господарствах населення, що позиціо&
нується як високоякісна, одержана в умовах
утримання птиці, наближених до природних.
Звичайно, виробництво в господарствах насе&
лення не можна розглядати як органічне. Вод&
ночас попит на їхню продукцію свідчить про
наявність перспектив товарного виробництва
підприємствами яєць і м'яса птиці за органіч&
ними технологіями. Слід зазначити, що в Ук&
раїні сформована нормативно&правове забез&
печення відповідної діяльності, вимоги до якої
зазначені в Законі України "Про основні прин&
ципи та вимоги до органічного виробництва,
обігу та маркування органічної продукції", у
затвердженому Постановою Кабінету Мініст&
рів України від 23 жовтня 2019 року № 970
Порядку (детальних правилах) органічного ви&
робництва та обігу органічної продукції.
ВИСНОВКИ

Птахівництво в сільськогосподарських
підприємствах України, пройшовши етап
стрімкого нарощування обсягів виробництва
продукції, різко сповільнило темпи розвит&
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ку й характеризується доволі низькою еко&
номічною ефективністю. Птахівничі під&
приємства практично повністю задовольни&
ли існуючий попит на яйця та м'ясо птиці на
внутрішньому ринку України та ведуть жор&
стку, хоча й небезуспішну, конкурентну бо&
ротьбу на зовнішніх ринках. Для галузі харак&
терний високий рівень концентрації вироб&
ництва, який, забезпечуючи великим птахів&
ничим підприємствам низку конкурентних
переваг, викликає стурбованість через загро&
зу негативного впливу на довкілля та ознаки
монополізму.
У перспективній моделі товарного птахів&
ництва в Україні поруч із функціонуванням ве&
ликих підприємств повинно знайтися місце й
для малих товаровиробників. Актуальним зав&
данням є модернізація виробництва, яка забез&
печить зниження собівартості продукції та до&
тримання високих стандартів її якості. Подаль&
ше збільшення обсягів виробництва продукції
птахівничими підприємствами може бути за&
безпечене через реалізацію ними стратегії ди&
ференціації. Для великих підприємств ця стра&
тегія передбачає урізноманітнення пропозиції
на основі поглиблення переробки продукції.
Малі підприємства можуть розраховувати на
успіх, пропонуючи споживачам продукцію ма&
лопоширених видів свійської птиці (індиків,
гусей, качок, перепілок тощо). Потенційно при&
вабливою нішею для малих підприємств є
органічне птахівництво.
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SYSTEMATIC APPROACH TO ENTERPRISE MANAGEMENT BASED ON BUSINESS PROCESS
AUTOMATION

BPM (Business Process Management) — одна із сучасних управлінських методик, яка включає в себе суL
купність ідеології і програмного забезпечення управління бізнесLпроцесами. В статті розглядається системL
ний аналіз та підхід до проєктування у вирішенні проблем управління підприємствами на основі автоматиL
зації бізнесLпроцесів. Проблеми управління бізнесLпроцесами (BPM) та бізнесLархітектури, орієнтованої
на обслуговування (SOA — Service Oriented Architecture), також можна вирішити, використовуючи сисL
темний підхід. У цій статті ми пропонуємо бізнесу підходити системно до проблем організації управління
підприємством на основі реінжинірингу бізнесLпроцесів. Існують різні зусилля та напрями діяльності в проL
сторі бізнесLархітектури (BA), просторі BPM, просторі SOA, просторі управління правилами бізнесу (BRM),
просторі ІТLархітектури тощо, їх слід узгодити і розглядати цілісно, оскільки у певний момент ці зусилля
повинні взаємодіяти та зміцнювати одне одного. І бізнес, і ІТ мають поєднувати формування структури
підприємства та автоматизацію управління на основі оптимізації бізнесLпроцесів і визначити, наскільки
рентабельними є такі методи і як вписуються у загальну додану вартість бізнесу, оскільки для організації
дуже важливо отримати більшу цінність бізнесу, яку пропонує інтеграція усіх процесів, що відбуваються на
підприємстві. В статті також розглянуто основні методи оптимізації бізнесLпроцесів залежно від специфіки
діяльності компанії.
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The transition of Ukraine's economy to market conditions was accompanied by significant changes in the mechanism
of enterprise management. The crisis of various industries during this period was caused by the violation of established
ties with suppliers of raw materials, the unimpeded import of cheap products, the formation of a "gray" market, and
others. Domestic products proved to be uncompetitive in such conditions.
All these changes affect the organization of management of all business processes of organizations: procurement,
production, sales. However, approaches to enterprise management remain unchanged: the functional organizational
structure of management, the functional division of managerial labor, outdated motivational mechanism, weak
adaptability of enterprises, conservatism of top management and others. The way out of the crisis is unlikely in these
conditions.
BPM (Business Process Management) — one of the modern management techniques, which includes a set of ideology
and businessLprocess management software. The article considers the system analysis and the approach to designing in
the decision of problems of management of the enterprises based on automation of business processes. Business Process
Management (BPM) and Service Oriented Architecture (SOA) issues can be addressed also using a systems approach. In
this article, we offer businesses to approach systematically to the problems of enterprise management based on business
process reengineering. There are different efforts and activities in the business architecture space (BA), BPM space, SOA
space, business rules management space (BRM), IT architecture space, etc., they should be coordinated and considered
holistically, because at some point these efforts must interact and strengthen each other. Both business and IT must
combine the formation of the enterprise structure and automation of management based on the optimization of business
processes. This combination should be profitable and increase the overall benefit of the business, because it is very
important for the organization to get more business value, which offers the integration of all processes occurring in the
enterprise. The article also discusses the main methods of optimizing business processes depending on the specifics of
the company.

Ключові слова: бізнеспроцес, методологія, моделювання, управління бізнеспроцесами,
системний підхід, процеснийпідхід.
Key words: business process, methodology, modeling, business process management, system
approach, process approach.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Перехід економіки України до ринкових
умов господарювання супроводжувався
істотними змінами в механізмі управління
підприємствами. Криза різних галузей в цей
період була обумовлена порушенням нала&
годжених зав'язків з постачальниками сиро&
вини, безперешкодним імпортом дешевої
продукції, формуванням "сірого" ринку та ін.
В умовах, що склалися вітчизняна продукція
значною мірою виявилася неконкурентосп&
роможною.
Всі ці зміни впливають на організацію
управління всіма бізнес&процесами організацій:
закупівлі, виробництва, продажу. Однак при
цьому підходи до управління підприємствами
залишаються незмінними: функціональна
організаційна структура управління, функціо&
нальний розподіл управлінської праці, заста&
Передплатний індекс 21847

рілий мотиваційний механізм, слабка адапта&
ційна здатність підприємств, консерватизм топ&
менеджменту та ін. У цих умовах вихід під&
приємств із кризи представляється малоймо&
вірним.
Найбільш значущий напрямок підвищен&
ня конкурентоспроможності підприємств
полягає у підвищенні ефективності управлі&
ння бізнес&процесами. Управління бізнес&
процесами останнім часом набуває все біль&
шої популярності, оскільки доводить свою
ефективність у багатьох вітчизняних і зару&
біжних організаціях. У зв'язку з цим у рин&
кових умовах господарювання актуальності
набувають наукові дослідження щодо фун&
кціонування бізнес&процесів з метою підви&
щення ефективності діяльності підприємств
за допомогою вдосконалення організації
управління ними.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед розробок останніх років з вивчення
особливостей, оцінці управління підприєм&
ством науковий інтерес представляють роботи
І.В. Войнова [3], З.П. Румянцевої [10], Р.А. Фат&
хутдінова [11], В.В. Репіна [9], К.М. Рахліна [8],
В.В. Нетепчук [7], Л.О. Денисенко [4] та ін. У
пропонованих ними методиках зроблена спро&
ба розробки комплексної системи оцінки ефек&
тивності управління підприємством. Відзначи&
мо, що значну увагу вивченню зазначеного пи&
тання приділено в наукових працях зарубіжних
вчених: П. Друкера [5], І. Ансоффа [12], Т. Да&
венпорта [14], Дж. Шелдрейка, М. Портера та
ін., які можуть бути прийняті за основу при роз&
робці системи оцінки ефективності бізнес&про&
цесів підприємства. Засновниками теоретичних
основ вивчення процесів підприємства є такі
вчені: М. Хаммер [13], Дж. Чампі [13], Й. Шум&
петер, Д. Медоуз та ін. Серед наукових праць
вчених&економістів нашої країни з вивчення
бізнес&процесів, особливостей їх впроваджен&
ня і адаптації на вітчизняних підприємствах
заслуговують на увагу роботи В.Г. Еліферова,
В.В. Рєпіна, А.С. Козлова, С.В. Рубцова, А.В.
Горбунова та ін.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є аналіз сучасного стану управ&
ління бізнес&процесами, розкриття сутності та
доведення необхідності процесного підходу до
управління підприємством на основі автомати&
зації бізнес&процесів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Процесний підхід до організації управлін&
ня підприємством є найбільш перспективним,
тому що відкриває широкі можливості для мо&
делювання та візуалізації бізнес&процесів.
Відповідно до процесного підходу діяльність
організації представляється у вигляді безлічі
бізнес&процесів або адміністративних регла&
ментів.
Бізнес&процес — це діяльність або сукуп&
ність видів діяльності для досягнення певної
організаційної мети. Для успішного функціо&
нування і розвитку, бізнес&процеси в органі&
зації повинні бути направлені на досягнення
конкретної мети, чітко сформульовані, визна&
ченими і показувати кінцеві результати після
закінчення кожного процесу. Для того щоб
управлінський персонал організація мав ві&
зуальне сприйняття того, як функціонує під&
приємство, потрібно порівнювати ефективність
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бізнес&процесів на кожній ланці виробничого,
фінансового та збутового ланцюга. Це дозво&
лить підвищити операційну ефективність бізне&
су.
Поняття бізнес&процесу має певну історію
та еволюцію. Прикладами можуть служити ро&
боти економістів Адама Сміта, Томаса Девен&
порта, Пітера Друкера, інженера Фредеріка
Тейлора, які мали великий вплив на те, яким
чином організації визначають та обробляють
бізнес &процеси.
Адам Сміт в книзі "Багатство народів" впер&
ше визнав, що використання розподілу праці, а
саме декомпозиція на задачі (поділ праці на
набір завдань, які виконують спеціалісти в цій
сферідіяльності) — може призвести до зрос&
тання продуктивності праці.
Інноваційний підхід Тейлора в галузі про&
мислового машинобудування призвели до
підвищення продуктивності організації. Він є
основоположником ідеї щодо організації ро&
боти, фрагментації завдань та вимірювання
робочих місць. Друкер зосередився на спро&
щенні та децентралізації бізнес&процесів та
запровадив концепцію аутсорсингу. Девенпорт
визначив бізнес&процес як набір логічно пов'я&
заних завдань, що виконуються для досягнен&
ня визначеного результату бізнесу. За слова&
ми Девенпорта, процеси складають структуру,
яка допомагає організаціям виконувати завдан&
ня, необхідні для створення цінності для своїх
клієнтів.
Потрібно розрізняти такі поняття, як біз&
нес&процес та бізнес процедура. Бізнес&про&
цес — це низка пов'язаних між собою завдань,
які призводять до бажаного результату,
бізнес&процедура — це чітко обумовлений
спосіб здійснення бізнес&процесу. Ділова про&
цедура деталізує команди та людей, відпові&
дальних за кожну частину процесу, а також
специфікації, що застосовуються до кожної з
цих частин.
Підприємство — це організаційна одиниця
бізнесу з певним набором обов'язків та заходів,
які воно виконує, щоб досягнути поставленої
мети та виконати всі бізнес&процеси.
Управління є функцією системи виробничої
та фінансово&економічної діяльності підприє&
мства з вирішення проблем. На підприємстві
здійснюється управління тоді, коли керівником
приймається оптимальне рішення, розроб&
ляються нові відносини між елементами систе&
ми для подолання проблемної ситуації, вста&
новлюються нові зв'язки між структурними
підрозділами, пов'язані з модифікацією орга&
нізаційної структури.
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Рис. 1. Проблеми в управлінні підприємством без налагодженої системи
бізнесMпроцесів

Без налагодженого управління бізнес&про&
цесами підприємства виникають проблеми у
всіх системах: фінансовій, збутовій, постачан&
ня, складування та виробництва (рис. 1).
Основні бізнес&процеси формуються за&
лежно від вимог споживачів. Виходом цих про&
цесів є готова продукція або послуги, що реа&
лізуються споживачам. У результаті реалізації
підприємство отримує доходи та прибуток, за
рахунок чого функціонує підприємство. В свою
чергу виходи обслуговуючих бізнес&процесів
направлені на забезпечення основних. Ме&
ханізм забезпечуючих бізнес&процесів фор&
мується в залежності від вимог підприємства.
Важливими для підприємства є бізнес&процеси
розвитку. Механізм формується на основі умов
зовнішнього середовища та покликаний адап&
тувати існуючі бізнес&процеси залежно від
впливу мінливих зовнішніх факторів. Загалом
така класифікація дозволяє визначити пріори&
тетність бізнес&процесів, їх значення та місце
у загальній моделі бізнес&системи, обрати шля&
хи розвитку, встановити цілі виконання про&
цесів та здійснювати контроль результатів. Під
час здійснення управління бізнес&процесами
важливо здійснювати оцінку та аналіз бізнес&
процесів. Цей процес здійснюється у декілька
етапів (рис. 2) [16].
Кожен бізнес індивідуальний, і категорії, до
яких належать бізнес&процеси, будуть залежа&
ти від того, чим займається підприємство. Кон&
кретним типом завдань може бути процес
Передплатний індекс 21847

підтримки в одному бізнесі та основний процес
в іншому. Ми будемо відходити від функціо&
нального мислення, тому замість того щоб на&
магатися перерахувати функції та процеси, в
які вони можуть потрапити, ми розглянемо ре&
зультати. В залежності від результатів бізнес&
процесу будемо визначати його тип.
Існує три основні типи бізнес&процесів: ос&
новні процеси, процеси підтримки, процеси уп&
равління. Щоб досягти досконалості, всі ці три
елементи повинні працювати разом як одне
ціле. А оскільки основні процеси лежать в ос&
нові бізнесу, їх максимально ефективна робо&
та є стратегічним пріоритетом, який веде до
успішного розвитку організації.
1. Основні процеси: які забезпечують цін&
ність діяльності підприємства. Основні проце&
си також відомі як первинні процеси, тому
інший спосіб поглянути на це — запитати: "Чим
у першу чергу займається підприємство?" Кож&
не завдання, яке безпосередньо відіграє роль у
створенні результатів бізнесу є частиною ос&
новного процесу. Щоб отримати вихідні дані,
потрібно використати вхідні дані і виконати по&
слідовність процесів переходу від вхідних да&
них до вихідних. Всередині кожного основно&
го процесу є кілька підпроцесів. Деякі додають
цінності, інші (наприклад, зберігання) — ні, але
всі вони безпосередньо впливають на продук&
ти чи послуги, які клієнти отримують від органі&
зації. Оскільки ці процеси лежать в основі
цінності бізнесу, їх часто називають ланцюгом
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Рис. 2. Етапи оцінки управління бізнесMпроцесами підприємства

створення вартості. Вони включають: розроб&
ку та створення товару чи послуги; рекламу то&
вару або послуги та донесення її до покупця.
Обслуговування після продажу та підтримка
також додають вартості та є частиною основ&
них процесів. Основні процеси безпосередньо
обслуговують зовнішніх клієнтів і приносять
дохід.
2. Процеси підтримки обслуговують внут&
рішніх "клієнтів" і самі по собі не приносять
доходу. Це не означає, що процеси підтримки
непотрібні. Наприклад, діяльність з організації
персоналу не має нічого спільного з кінцевими
клієнтами і безпосередньо не приносить гро&
шей, але без цих бізнес&процесів підприємство
не зможе працювати. ІТ&відділ не заробляє для
підприємства грошей, але без систем, які він
контролює, функції організації, що генерують
цінність, можуть зупинитися. Як тільки ми по&
чинаємо розглядати функції поряд з процеса&
ми, ми можемо побачити, що певні функціо&
нальні відділи будуть залучені як до підтрим&
ки, так і до основної діяльності.
Фінансовий відділ відстежує рахунки клі&
єнтів — важливу частину обслуговування
клієнтів, яка безпосередньо бере участь у лан&
цюжку створення вартості. Однак він також
генерує управлінські рахунки, які використо&
вуються для визначення того, чи приносять
інвестиції у бізнес результати. Процеси
підтримки дозволяють ефективно виконувати
основні процеси, а також мають стратегічне
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значення — доки вони виконують свою підтри&
муючу роль.
3. Процеси управління. Процеси, чи то
основні чи процеси підтримки, вимагають пла&
нування, координації, моніторингу та контро&
лю. Процеси управління також включають ви&
мірювання загальних результатів та роботу з
можливостями і загрозами, які можуть допо&
могти чи завдати шкоди підприємству. Також
керівництво має забезпечити виконання дотри&
мання нормативних вимог та досягнення фінан&
сових цілей та бюджетів. Попри те, що проце&
си управління не приносять безпосередньо до&
ходу, вони оптимізують отримання доходу та
забезпечують постійний розвиток бізнесу за&
галом.
Метою моделювання бізнес&процесів на
підприємствах є формалізація бізнес&системи
та візуалізація. Це може здійснюватися в тек&
стовій, табличній та символічній формі. Най&
більш ефективною є графічна форма, оскільки
вона більш зручна для аналітичної обробки
інформації. Сформовані моделі мають відобра&
жати структуру бізнес&системи підприємства,
деталізований опис бізнес&процесів, їх взає&
мозв'язок та послідовність. Спрощена графіч&
на модель бізнес&системи має такий вигляд
(рис. 3) [16].
З даного рисунка видно, що процесний
підхід орієнтовано на споживача. Саме спожи&
вачі формують попит на товари і послуги пев&
ного виду, якості та в певній кількості. Для
Передплатний індекс 21847
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Рис. 3. Спрощена модель бізнесMпроцесів підприємства за IDEF

ефективного функціонування і отримання на&
міченого кінцевого результату діяльності
підприємство повинно орієнтуватися на кінце&
вого споживача, враховуючи його потреби і
повною мірою їх задовольняючи. На кінцевий
прибутковий результат направлені усі зусилля
підприємства, усі бізнес&процеси, як основні,
так і обслуговуючі і процеси управління. [16]
Важливо здійснювати управління бізнес&
процесами. Цей процес має відбуватися від уп&
равління входами підприємства до управління
виходами. Проміжним етапом є управління
бізнес&процесами, а саме їх механізмом. Кожен
процес має бути регламентований, запланова&
ний та забезпечений необхідними умовами для
функціонування. Зокрема, мають бути визна&
чені відповідальні за процес, необхідні операції,
задачі кожного з учасників бізнес&процесу, па&
раметри входів та виходів.
Системний підхід до організації — виявлен&
ня, розуміння і адміністративне управління си&
стемою взаємозалежних процесів з метою до&
сягнення заданої стратегічної мети.
Системний підхід реалізує уявлення орга&
нізації у вигляді ієрархічної системи взаємопо&
в'язаних моделей, що дозволяють вивчати його
цілісні властивості, структуру.
У цьому дослідженні ми прагнемо розгля&
нути будь&яку версію системного підходу,
включаючи всі характеристики, які нам вдало&
ся знайти в літературі, щоб зрозуміти, чи пред&
ставляє BPM деякі з них.
Підприємства — це складні та взаємопов'я&
зані об'єкти, і тому лінійні моделі з єдиною при&
чиною та наслідком не можуть пояснити реаль&
ність (Melcher, 1975). Системний підхід з'яв&
ляється як альтернатива для тих організацій,
Передплатний індекс 21847

які мають на меті враховувати зростаючу
складність функціонування та розвитку і вчас&
но реагувати на вимоги навколишнього середо&
вища, тим самим збільшуючи конкурентоспро&
можність та стійкість.
Коли середовище змінюється, сприйняття
його також має тенденцію змінюватися. Це
проявляється через еволюцію того, яку концеп&
цію обирає організація, яка варіюється і роз&
глядає систему, що поєднує у собі як механічні
фактори (тобто технологічне обладнання), так
і біологічні чинники (тобто людський фактор),
та враховує соціальну ьзначимість системи
(Ackoff, 1994).
Розглянемо системні правила автоматизації
бізнес&процесів підприємства та системні пра&
вила управління бізнесом (BRM) (рис. 4).
Рухаючись зверху вниз, ми переходимо від
сфери бізнесу до сфери ІТ. Угорі бізнес&підроз&
діли, що можуть використовувати BA(бізнес&
архітектуру), щоб зафіксувати "план" розвит&
ку підприємства. BA є схожою на сховище, яке
надає інформацію до моделювання бізнес&про&
цесів. Важливі бізнес&процеси, які є міжорга&
нізаційними, охоплюють усе підприємство і мо&
жуть управлятися за допомогою BPM. Кожне
завдання в процесі може бути завданням, орієн&
тованим на користувача, або завданням, орієн&
тованим на систему, що означає, що їх виконує
насамперед людина або система. Зовнішні по&
стачальники також можуть активувати деякі з
цих завдань.
Система BPM допомагає організувати по&
слідовність завдань, які складають основу
бізнес&процесу. Самі завдання можуть викону&
ватися за допомогою послуг і робіт, які можуть
надавати конкретні особи, ІТ або зовнішня чи
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Рис. 4. Системні правила управління бізнесом (BRM)

внутрішня організація, наприклад, підрозділ
бізнесу. Додаток, який працює у відділі ІТ,
може надавати одну таку послугу через Інтер&
нет, і в цьому випадку він називається веб&
службою.
Системний підхід до розробки включає такі
основні етапи:
— аналіз, що включає моделювання,
— проєктування, що включає архітектуру,
інтерфейси та дизайн бази даних,
— побудову або впровадження,
— операції та управління.
Можна застосувати подібний підхід до оп&
тимізації та управління процесами або навіть
до організаційної трансформації. На високо&
му рівні кроки будуть такими:
1. Аналіз:
— Аналіз та моделювання поточних про&
цесів.
— Аналіз та моделювання бажаних процесів.
— Розробка бізнес &архітектури, яка вклю&
чає організаційні дані, ролі тощо.
— Захоплення вимог, включаючи угоди про
рівень обслуговування (SLA).
2. Проєктування:
— Проєктування нового стану, що включає
дані, інтерфейси користувача та правила.
— Розробка архітектури ІТ, яка включає в
себе зв'язок компонентів між собою.
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— Створення карти вимог до послуг — як
на рівні бізнесу, так і на рівні ІТ — і визначення
сервісних інтерфейсів.
3. Реалізація:
— Можливо, використовувати систему
BPM для організації процесу.
— Впроваджувати користувальницькі інтер&
фейси та інші інтерфейси, необхідні для взає&
модії з процесом.
— Впровадити механізм збору метрик, які
становлять інтерес.
— Впровадити рівень доступу до даних та
управління.
4. Операції та управління:
— Розгортання для виробництва.
— Збір та аналіз показників, які вказують
на результати діяльності.
— Визначення покращень, які можуть зна&
добитися для наступної ітерації.
Це кроки високого рівня ієрархії органі&
зації, але це дозволяє підходити до впровад&
ження BPM систематично. Оскільки організа&
ція в процесі розвитку набирає зрілості у впро&
вадженні нових ІТ&технологій, її власні бізнес&
процеси досягають все більш високих рівнів
зрілості, а це означає, що у неї буде надійний
процес впровадження організаційних транс&
формацій, які постійно дозволяють адаптува&
тися до мінливого середовища бізнесу. У цьо&
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му просторі було визначено кілька моделей
зрілості можливостей, але системний підхід
забезпечує відмінний шлях до досягнення ба&
жаного рівня зрілості.
Багато ототожнюють SOA c Web&сервісами
або workflow&системами, але це не так. SOA —
це не тільки набір технологій, а передусім про&
цесно&орієнтована архітектура ІС. Можна виз&
начити SOA так: це архітектура додатків, по&
будована на основі формалізованих бізнес&
процесів, функції яких представлено у вигляді
багаторазово використовуваних сервісів з про&
зорими описаними інтерфейсами.
У концепції SOA виділяються дві сторони:
бізнес&процеси і технічні можливості — ІТ&сер&
віси. Поняття "сервіс" трактують по&різному —
як деяку функцію, програмний компонент або
збірний процес. Для кожної організації може
бути свій рівень сервісів. Крім того, інтереси
бізнесу не ідентичні інтересам ІТ&служб: як
правило, бізнес хоче, щоб враховувалися поба&
жання кожного ключового користувача, тоб&
то безлічі різноманітних сервісів.
Розглянемо основні методи оптимізації
бізнес&процесів. Специфіка діяльності ком&
панії, її цілі та результати вимагають від орга&
нізацію здійснювати оптимізацію бізнесу.
Майкл Хаммер і Джеймс Чампі [17] першими в
бізнес&літературі описали такий метод опти&
мізації бізнес&процесів як аналіз ринку і спо&
соби розширення проєкту. Монографія цих ав&
торів під назвою "Реінжиніринг бізнес&про&
цесів" (Business process reengineering) — один з
кращих матеріалів з реструктуризації бізнесу.
Але змінюється ринкова ситуація, розвиваєть&
ся бізнес, тому виникають нові методи.
Інжиніринг. Саме слово є калькою з англій&
ського: engineering — технічний. Також це по&
няття можна перевести за допомогою дієслів
проєктувати, придумувати, влаштовувати, спо&
руджувати, винаходити. Являє собою комплекс
впровадження нових інформаційних техно&
логій. Вони допомагають змоделювати органі&
заційну структуру діяльності компанії. Саме
поняття інжинірингу знаходиться між наукою
і виробництвом. Тобто інжиніринг формує тех&
ніко&технологічну базу для виробничої діяль&
ності.
Під інжинірингом процесів мається на увазі
введення технологій менеджменту, а також
управління окремими відділами, так і всією
компанією загалом. Послуги з інжинірингу
припускають консультації щодо поліпшення
експлуатації та обслуговування наявних об'єк&
тів, налагодження виробництва, продажу то&
варів. Інжиніринг буває фінансовий, консуль&
Передплатний індекс 21847

тативний та технологічний. Фахівці з інжині&
рингу повинні бути з вищою інженерною та уп&
равлінською освітою, оскільки професійні та
продуктивні консультації припускають знання
в інженерії.
Реінжиніринг. Поняття реінжинірингу пе&
редбачає грунтовне переосмислення і пере&
проєктування процедур для досягнення ре&
зультативних показників, це відмова від на&
явних процесів повністю. Оптимізація і
реінжиніринг бізнес&процесів компанії має на
увазі можливість за допомогою внутрішньо&
го методу залучити інвестиції і запустити нові
технології. Також реінжиніринг дозволяє
удосконалити технологічні процеси і технічні
засоби. Застосовуються різні методи: кадро&
ве скорочення і скорочення ресурсів, об'єд&
нання відділів, розриви "сліпих місць" та інше.
Можливим ризиком може стати зупинка про&
цесу виробництва через зміну деяких його
частин.
Реінжиніринг підійде для бізнесу, що не
приносить реального прибутку, оптимізація
для якого буде кращим варіантом, ніж банкрут&
ство. Але в цьому випадку слід підготуватися
до можливого припинення виробництва.
Метод безперервного вдосконалення
(Continuous Process Improvement — CPI). CPI&
метод планує процес з удосконаленими етапа&
ми, які підійдуть під нові потреби бізнесу. Пла&
нування динамічного ринку, складного для
прогнозів, — завдання непросте. Його основою
є методологія управління процесами, що перед&
бачає тривалий період вдосконалення діяль&
ності, безперервний виробничий процес. За та&
ким методом нововведення в бізнес&процесах
слід проводити поетапно. Спочатку вони реа&
лізуються в окремих підрозділах організації.
Якщо результат буде позитивний, то можна по&
чинати етап впровадження в усій компанії за&
галом. Паралельно ведеться навчання персона&
лу і передаються нові технології.
Total Quality Management (TQM). Метод
передбачає створення продукту, що відповідає
потребам ринку. План розробляється пара&
лельно з уже існуючим проєктом або із замі&
щенням колишнього товару. Всі заходи мають
на увазі удосконалення виробничих процесів в
обмежений термін. Одна з головних умов, за
якої реалізується Total Quality Management —
документи системи якості. Також вимоги TQM
мають на увазі орієнтацію на покупця, провідну
роль топ&менеджерів, залученість співробіт&
ників у досягнення цілей, процесний підхід,
постійне вдосконалення роботи, системний
підхід до управління і т.п.
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Удосконалення діяльності — особливий
момент у розвитку кожної компанії. При ви&
борі методів важлива тривалість заходів і ре&
зультат. Бувають випадки, коли неграмотно
розроблені заходи приводили до зниження
продуктивності і прибутку бізнесу.
Автоматизація бізнес&процесів підприєм&
ства дозволяє підвищити продуктивність робіт
підприємства в рази, скасувати рутинні про&
цеси, збільшити прибуток. Але для кожного
процесу є свої тонкощі і нюанси. Важливо пра&
вильно підібрати інструменти для автомати&
зації.
Автоматизація бізнесу означає переведен&
ня рутинних завдань і стандартних операцій
повністю або частково на спеціалізоване про&
грамне або програмно&апаратне забезпечення.
У результаті вивільняється значна кількість
людських і фінансових ресурсів, підвищується
продуктивність праці, формується більш ефек&
тивна стратегія управління.
Існує дві основні галузі впровадження ав&
томатизації:
1) базові бізнес&процеси (управління прода&
жами, клієнтське обслуговування). Завдання в
цьому випадку — за допомогою автоматизації
підвищити обсяг виробництва продукції,
збільшити продажі і підвищити прибутковість
бізнесу;
2) сервісні і оперативні процеси (бухоблік,
ведення звітності, діловодство). Сенс даної ав&
томатизації полягає в скороченні витрат ре&
сурсів на рутинні операції. На підвищення при&
бутковості компанії автоматизація таких про&
цесів впливає лише опосередковано.
Автоматизація управління бізнесом вирі&
шує такі загальні завдання:
1) більш ефективно ведеться оперативна
діяльність компанії, включаючи облік і конт&
роль;
2) зазнає суттєвого спрощення документо&
обіг — автоматично формуються документи
будь&якого типу при роботі з партнерами
(ділові пропозиції, різні накладні та рахунки&
фактури, акти звірки);
3) також можливо створювати звіти в будь&
якому розрізі діяльності і за будь&який часо&
вий період;
4) скорочуються витрати на штат співро&
бітників, збільшується їх продуктивність зав&
дяки звільненню від рутинних обов'язків, більш
ефективно використовується робочий час;
5) вплив людського фактору на основні про&
цеси бізнесу зводиться до мінімуму;
6) гарантується безпека зберігання інфор&
мації;
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7) підвищується загальна якість роботи з
клієнтами.
На сьогодні неможливо автоматизувати всі
процеси. Певні завдання повинні управлятися
співробітниками. Серед них: пошук співробіт&
ників, управління ними, культура компанії,
спілкування з клієнтами і т. д. На цьому етапі
повинні брати участь не тільки технічні засо&
би, але і люди з їх рівнем соціалізації [17].
В основному автоматизуються такі процеси:
— Управлінські — частина стратегічного
управління співробітниками і фірмою.
— Операційні — всі процеси, які впливають
на роботу компанії (маркетинг, технічна під&
тримка, продаж, виробництво послуг / товарів,
розробка та інші).
— Підтримуючі — процеси, які пов'язані з
системним адмініструванням, логістикою, бух&
галтерськими звітами та обліком та ін.
Система автоматизації допомагає перетво&
рити монотонну ручну роботу в автоматичну,
роблячи таку працю більш технологічною і су&
часною. У систему входить програмне і апарат&
не забезпечення (сервера, термінали, каси, VDS,
карти та ін.), які відповідають кожен своїй групі
процесів [17].
Розглянемо основні системи і засоби для
автоматизації бізнес&процесів підприємства:
— Керуючі процеси — ERP і CRM системи
для аналітики та управління. У директора є не&
обмежений доступ до цих компанії, права при&
значення і перепризначення завдань і глибокої
аналітики.
— Операційні процеси — ERP і CRM систе&
ми для управління, WMS, ECM і CAD системи.
Такі системи або існують в єдиній системі да&
них або інтегровані між собою.
— Процеси підтримки— спеціальне про&
грамне забезпечення, яке працює або окремо,
або разом з операційними процесами.
— Завдання з високим людським фактором
— спеціалізовані програми для пошуку і управ&
ління співробітниками, чати, портали і інше. Їх
основне завдання полегшувати роботу і спрос&
тити спілкування між співробітниками.
Не існує 100% гарантії, що впровадження
автоматизації бізнес&процесів пройде гладко.
Проблеми можуть виникнути з: термінами;
бюджетом; адаптацією бізнес&процесів під
стандарти системи; співробітниками, які мо&
жуть не розуміти, як це працює і навіщо воно
потрібне.
Уникнути подібні ризики можна при ретель&
ному плануванні і консультації з професіона&
лами, які проаналізують сумісність бізнес&про&
цесів підприємства і системи автоматизації.
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Кожна організація може мати свої показ&
ники і метрики для вимірювання ефективності
автоматизації. Потрібно узгоджувати показни&
ки на початку автоматизації, щоб оцінити
зміни. Компанії зазвичай даються три терміни,
щоб система автоматизації могла окупитися
без можливого банкрутства і інших проблем:
1 рік — оптимістичний сценарій;
2 роки — більш реалістичний сценарій;
3 роки і більше — негативний сценарій.
Ці показники є відносними, які не завжди
точно оцінюють ситуацію в підприємстві після
автоматизації бізнес&процесів. Для оцінки ус&
пішності бізнес&процесів потрібно звертати на
такі показники:
— Період часу, який витрачається на про&
цес і завдання, значно скоротився.
— Період угоди — цикл продажів зменшив&
ся.
— Показники KPI — при порівнянні обсягу
і якості роботи співробітників можна відстежи&
ти ефективність і за необхідності корегувати
завдання для поліпшення результату в автома&
тизованій системі управління, наприклад, CRM.
— Число незадоволених коментарів і звер&
нень до техпідтримки — автоматизація змен&
шила кількість негативних відгуків за рахунок
того, що зменшилася присутність людського
чинника.
— Крім них, можна звернути увагу і на зви&
чайні показники, а саме: вартість самої автома&
тизації в співвідношенні з оборотами, чистим
прибутком і виручкою компанії. Вони будуть
корисні як до впровадження автоматизації, так
і під час її використання.
ВИСНОВКИ

Проаналізувавши основні поняття, пов'я&
зані з BPM, можна зробити висновок про сис&
темний характер взаємозв'язку між управлін&
ням організацією і автоматизацією бізнес&про&
цесів. Отже, BPM можна розглядати як підхід
з деякими системними характеристиками, що
є альтернативою традиційним функціональним
підходам до управління. BPM включає низку
системних аспектів. Підприємство розгля&
дається як відкрита система з входами, оброб&
кою та виведенням. Ефективна діяльність
підприємства забезпечується узгодженням зі
стратегічними цілями.
З урахуванням проведеного дослідження
можемо зробити висновок щодо переваги впро&
вадження підприємством системного підходу
до управління на основі автоматизації бізнес&
процесів. Реалізація кожного з процесів управ&
ління сприяє кращому задоволенню інтересів і
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потреб споживачів та покращенню результатів
діяльності підприємств.
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ ТА ФІНАНСОВА
БЕЗПЕКА НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
О. Rolinsky,
PhD in Economics, Associate Professor, Uman national university of horticulture
Y. Ulyanich,
PhD in Economics, Associate Professor, Uman national university of horticulture

DATA VISUALIZATION AND FINANCIAL SECURITY IN THE INSURANCE
MARKET OF UKRAINE
У статті досліджено поняття фінансової безпеки. Сутність фінансової безпеки страхового ринку проявляється в
забезпеченні фінансової стійкої діяльності страхових компаній та недопущення настання загроз, які впливають на
функціонування страхового ринку в конкретний період часу і з урахуванням динаміки його розвитку. Розглянуто
спектр причин забезпечення фінансової безпеки страхового ринку. Виокремлено поширені інструменти візуалізації
вітчизняних страхових компаній — відеоролики, фотографії, малюнки, QRLкод, візуально наповнені мобільні доL
датки, Service рішення, інфографіка, мобільна аналітика.
Проаналізовано основні показники розвитку страхового ринку, що дають загальне уявлення про стан його фінанL
сової безпеки загалом. Виокремлено стримуючі фактори розвитку страхового ринку України та дано рекомендації
щодо вдосконалення стану його фінансової безпеки.
The article explores the concept of financial security. The essence of financial security of the insurance market is
manifested in ensuring the financial sustainability of insurance companies and preventing the occurrence of threats that
affect the functioning of the insurance market in this period of time and taking into account the dynamics of its
development. The range of reasons for ensuring the financial security of the insurance market is considered:
— without the effective functioning of the insurance market it is impossible to create an effective system of protection
of citizens, entrepreneurs, businesses, the state and support the social stability of society;
— insurance market — should be a significant source of longLterm investment in the economy;
— the need for further development of the insurance market due to the fact that the funds accumulated by it can
become a source of funding for the budget;
— the insurance system makes it possible to reduce the burden on the state budget in terms of compensation for
unforeseen losses of natural and manLmade nature;
— through the system of compulsory insurance it is possible to solve certain problems of social security due to the
transfer of state social benefits from the budget to insurance benefits;
— the insurance industry can and should be used as an effective tool for pension reform
Common tools for visualization of domestic insurance companies — videos, photos, drawings, QR code, visually
filled mobile applications, Service solutions, infographics, mobile analytics.
The definition of visualization in insurance as a powerful tool of the insurer and the direction of a strong influence on
the thinking of a potential insured.
The main indicators of the insurance market development are analyzed, which give a general idea of the state of its
financial security in general. Most of them showed a lag behind the normative values, which in turn indicates the low
financial capital intensity and the existence of restraining factors in the development of the insurance market of Ukraine.
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Such factors include the lack of visualization and clarity of data of domestic insurance companies, in contrast to insurers
operating in the European Union. It is due to visualization tools that insurance companies in Ukraine can achieve the
following effects:
1. Reducing the company's costs, increasing sales through retrospective analysis and identifying points of inefficiency.
2. The presence of visual and interactive visualization of data in the form of a dashboard.
3. Prompt retrieval of data and constant access to reports from any device.
4. Ability to predict the financial model of the company and analyze "What if?".

Ключові слова: візуалізація даних, аналітика, страховий ринок, фінансова безпека, стра
ховик, страхувальник, інструменти.
Key words: data visualization, analytics, insurance market, financial security, insurer, insured,
tools.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сучасний етап розвитку економіки Украї&
ни є непростим для страхових компаній Украї&
ни, що в свою чергу створює потребу в ефек&
тивному управлінні, прогнозуванні, викорис&
тання новітніх методів і інструментів обробки
даних (візуалізація даних), формуванні стійких
конкурентних переваг, створенні інструментів
швидкого реагування на динамічні зміни зов&
нішнього середовища. Головним критерієм
ефективного функціонування страхового рин&
ку є фінансова надійність його учасників —
страховиків, а оцінювання рівня фінансової
безпеки страхових компаній і використання
важелів її забезпечення є одним з найважливі&
ших завдань, виконуваних задля їх тривалої жит&
тєдіяльності та стабільного функціонування.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання фінансової безпеки страхового
ринку та страхових компаній зокрема висвіт&
лені у працях О. Барановського, А. Боженко,
О. Гаманкової, М. Єрмошенко, О. Жабинець,
Ю. Панкова, С. Сокол та ін.
Теоретичні питання освоєння і використан&
ня інструментів візуалізації розкрито в працях:
Л. Білоусова, Л. Білявська, Л. Бутенко, О. Ігна&
тович, М. Синиця, М. Цимбалюк, В. Швирка,
С. Шушкевич, Н. Якотюк та ін.
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

Теоретико&методологічною основою про&
веденого дослідження є напрацювання вітчиз&
няних і зарубіжних науковців, практиків у
сфері фінансової безпеки та візуалізації даних.
У процесі дослідження використовувались за&
гальнотеоретичні методи. Під час досліджен&
ня теоретичних аспектів фінансової безпеки
страхових компаній використано системний
метод. Під час дослідження найдоступніших
інструментів та способів візуалізації страхових
компаній України використано метод аналізу.
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За допомогою абстрактно&логічного методу —
обгрунтовано і зроблено висновки та пропо&
зиції стосовно розвитку фінансової безпеки та
візуалізації даних на страховому ринку Украї&
ни.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження стану фінансо&
вої безпеки страхового ринку України та розг&
ляд основних інструментів візуалізації, що ви&
користовують вітчизняні страхові компанії.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Розвинуті країни світу мають стабільно на&
лагоджений страховий бізнес, який є фінансо&
во вигідним як для страховика, так і для стра&
хувальника. Рівень рентабельності в цій галузі
значно вище середнього по економіці. Тому в
останні роки спостерігається процес швидко&
го освоєння страхового горизонту. Для країн
Західної Європи, США, Канади, Японії та ба&
гатьох інших держав є закономірним, що 85—
95% об'єктів є застрахованими [1, с. 253]. На
противагу ситуації на українському страхово&
му ринку страхувальники (сім'ї) розвинутих
країн мають декілька страхових полісів, що
покривають ризики зі страхування майна, ав&
тотранспорту, медичного страхування, а інве&
стори, які хочуть вкласти кошти в новий проєкт,
передусім думають про захист їх на випадок
різноманітних ризиків.
Український страховий ринок перебуває на
етапі становлення і трансформації в напрямі
формування досконалого та фінансово стійко&
го страхового ринку. Саме страхові компанії
мають відігравати суттєву роль в акумулюванні
вільних коштів, проведенні активної інвести&
ційної політики. Для виконання цих завдань не&
обхідно, передусім, забезпечити належний
рівень фінансової безпеки вітчизняного стра&
хового ринку.
Виділяють такий спектр причин забезпечен&
ня фінансової безпеки страхового ринку:
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Рис. 1. Загрози фінансовій безпеці страхового ринку України

— без ефективного функціонування стра&
хового ринку неможливим є створення дієвої
системи захисту громадян, підприємців, госпо&
дарюючих суб'єктів, держави і підтримки со&
ціальної стабільності суспільства;
— страховий ринок — має бути вагомим
джерелом довгострокових інвестицій в еконо&
міку країни;
— необхідність подальшого розвитку стра&
хового ринку обумовлено тим, що акумульо&
вані ним кошти можуть стати джерелом фінан&
сування бюджету;
— система страхування дає можливість
зменшення навантаження на державний бюд&
жет у частині відшкодування непередбачених
збитків природно&техногенного характеру;
— через систему обов'язкового страхуван&
ня можливе вирішення окремих проблем со&
ціального забезпечення завдяки перенесенню
державних соціальних виплат з коштів бюдже&
ту на страхові виплати;
— страхова галузь може і повинна викори&
стовуватися як ефективний інструмент пенсій&
ної реформи [2].
Головним критерієм оцінки ефективності
діяльності страхових компаній, регулюючих
державних органів у процесі формування та
становлення страхового ринку країни є стан
його безпеки.
Так, Барановський О.І., Говорушко Т.А.
вважають під фінансовою безпекою ринку
страхових послуг загалом і конкретної страхо&
вої організації зокрема — такий рівень забез&
печеності страхових компаній фінансовими ре&
Передплатний індекс 21847

сурсами, який дав би змогу їм у разі потреби
відшкодувати обумовлені в договорах страху&
вання збитки їх клієнтів і забезпечити ефектив&
не функціонування [3].
Бабець І.Г., Жабинець О.Й. під безпекою стра&
хового ринку вбачають такий стан системи стра&
хування, який забезпечує формування стійкого
попиту на страхові послуги, фінансову надійність
страхових організацій та гарантованість ними
виплат за укладеними договорами страхування.
Єрмошенко А. розглядає фінансову безпе&
ку страховика як стан його фінансів, що харак&
теризується збалансованістю системи фінансо&
вих показників та інструментів, стійкістю до
внутрішніх і зовнішніх загроз, дає можливість
їй своєчасно та у повному обсязі брати на себе
зобов'язання, а також забезпечує ефективний
розвиток страхової компанії [4].
Більшість дослідників відзначає, що сут&
ність фінансової безпеки страхового ринку
проявляється в забезпеченні фінансової стійкої
діяльності страхових компаній та недопущен&
ня настання загроз, які впливають на функціо&
нування страхового ринку в конкретний період
часу і з урахуванням динаміки його розвитку.
Загрози фінансовій безпеці страхового рин&
ку, залежно від джерел їх виникнення, поділя&
ють на внутрішні та зовнішні. У більшості ви&
падків внутрішні загрози на страховому ринку
виникають унаслідок неефективного фінансо&
вого менеджменту в межах страхових ком&
паній, зокрема неврівноваженої тарифної полі&
тики та незбалансованого розміщення страхо&
вих резервів за напрямами та строками (рис. 1).
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Рис. 2. Інструменти візуалізації

Отже, під безпекою страхової компанії ро&
зуміємо — комплекс взаємопов'язаних індика&
торів, які визначають стан функціонування, ре&
зультативність діяльності і перспективи роз&
витку страхової компанії загалом.
Крім того, варто згадати і про фінансову
безпеку страхувальників, посередників, окре&
мих сегментів страхового ринку і конкретних
страхових операцій, послуг і продуктів. Оче&
видно, що питання безпеки страхового ринку,
а відповідно і будь&якої страхової компанії, є
багатогранним і потребує комплексного під&
ходу.
Інформаційно&технічні зміни на страхово&
му ринку до 2020 р. були максимально зведені
до тренд&орієнтирів й експериментів, а ризики
обговорювались у контексті застосування тех&
нологій. Нині контроль ризиків у страховій
індустрій — це стратегічний базис подальшого
розвитку.
За оцінками Gartner, у рамках навіть част&
кової цифровізації найближчі кілька років
страховий бізнес буде "випливати" на п'яти ки&
тах: скорочення витрат, цифрове масштабуван&
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ня (візуалізація для прозорості), онлайн&зрос&
тання, e&комерція та організаційні зміни.
Саме візуалізація дає змогу створювати
цифрові моделі кожного з підключених об'єктів
для отримання прозорого уявлення щодо кож&
ного поточного операційного процесу. Так
простіше візуалізувати ризики, планувати вит&
рати та управляти ресурсами. На думку стра&
хових експертів, з інтенсивним впровадженням
і використанням інструментів візуалізації стра&
хові компанії зможуть підвищити свою ефек&
тивність на 10% [5].
Нині в своїй діяльності вітчизняні страхові
компанії схиляються до використання наступ&
них простих інструментів візуалізації (рис. 2).
Отже, візуалізація в страхуванні — потуж&
ний інструмент праці страховика та напрям
сильного впливу на мислення потенційного
страхувальника. Тому некоректне, неправильне
її оформлення може заплутати користувача [6].
Щоб орієнтуватись у сфері страхування
варто розглянути основні показники розвитку
страхового ринку, що дають загальне уявлен&
ня про стан його фінансової безпеки загалом.
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Кількість страхових компаній у 2020 р. ста&
новила 208, з яких 20 страхових компаній зі
страхування життя (СК "Life") та 188 страхо&
вих компаній, що здійснювали інші види стра&
хування (СК "non&Life"). У 2020 р. кількість
страхових компаній зменшилась на 73 одиниці
порівняно з 2018 р. (табл. 1).
Скорочення кількості страховиків відбу&
лось насамперед — через добровільну відмову
від ліцензій та вихід з ринку за власною ініціа&
тивою.
У 2020 р. та на початку 2021 р. фінансовий
стан низки страховиків продовжував погіршу&
ватися. У березні регулятор (НБУ) склав 46 ак&
тів про порушення страховиками нормативів і
сім актів — через неподання компаніями
звітності. До низки компаній було застосова&
но заходи впливу. 20 компаній Нацбанк зобо&
в'язав усунути порушення. Ще 17 компаніям
тимчасово зупинив ліцензії, з них семи — за
неподання звітності, 10 — за порушення нор&
мативів.
Структура страхових премій протягом ос&
танніх років залишається відносно сталою.
Переважну частку формує автострахування
(КАСКО та ОСЦПВ) — 36%. Премії зі страху&
вання життя, добровільного медичного стра&
хування та страхування від нещасних випадків
становлять у загальному обсязі 28%. Значні
обсяги премій зібрано також за страхування
майна та вогневих ризиків, фінансових ри&
зиків.
Статутні фонди більшості українських
страхових компаній залишаються невеликими.
Це свідчить про низьку конкурентоспро&
можність страховиків, оскільки, за експертни&
ми оцінками, для успішної конкуренції на світо&
вому страховому ринку статутний фонд має
становити близько 50 млн дол. США. Такого
статутного фонду не має жодна українська
страхова компанія, що обмежує їх здатність
приймати на страхування великі ризики (чого
потребує сьогодні Україна). Низька місткість
страхового ринку щодо прийняття ризиків не
сприяє використанню страхування як механіз&
му фінансування ризиків та інструменту стра&
хового захисту держави [8, с. 236]. Основні по&
казники страхового ринку України представ&
лені в таблиці 2.
Як видно з таблиці, страховий ринок Украї&
ни характеризувався збільшенням обсягу за&
гальних страхових платежів (на 9569,4 млн грн)
та певним збільшенням страхових виплат (на
3801,5 млн грн).
Стосовно рівня страхових виплат, який
являє собою відношення страхових виплат до
Передплатний індекс 21847

Таблиця 1. Кількість страхових компаній
Кількість страхових
компаній
Загальна кількість
в т.ч. СК "non-Life"
в т.ч. CК "Life"

2018 р.
281
251
30

2019 р.
233
210
23

2020 р.
208
188
20

Джерело: [7].

Таблиця 2. Основні показники страхового
ринку України, млн грн
Показники
Валові страхові премії всього
Валові страхові виплати
Сплачені страхові премії
перестраховикам нерезидентам
Обсяг сформованих страхових
резервів

2017 р.
2018 р.
43 431,8 49 367,5
10536,8 12863,4
10 600,1 2 997,5 м

2019 р.
53 001,2
14 338,3
3 298,2

22864,4

29558,8

26975,6

Таблиця 3. Рівень страхових виплат в Україні
Період
2018 р.
2019 р.
2020 р.

Рівень страхових
виплат, %
35,4
36,1
35,5

Нормативне
значення, %
Не менше 20 %

Таблиця 4. Показник проникнення
страхування в Україні
Період
2018 р.
2019 р.
2020 р.

Показник проникнення
Нормативне
страхування, %
значення, %
1,2
8-12
1,5
1,2

Джерело: [9].

Таблиця 5. Щільність страхування в Україні
Період
2018 р.
2019 р.
2020 р.

Показник щільності
страхування, дол.
США
76,2
77,4
76,0

Нормативне значення,
дол. США
Не менше 140

страхових премій і показує, як часто страхові
компанії здійснюють страхові виплати за стра&
ховими договорами, то цей показник в Україні
становив 35,5% в 2020 р. (табл. 3).
За досліджуваний період рівень страхових
виплат в Україні перевищував мінімальне нор&
мативне значення. Так, у 2018 р. він становив
35,4%, а у 2020 р. 35,5%. У високорозвинених
країнах цей показник набагато вищий за нор&
му та показує, що страхові компанії розрахо&
вуються з клієнтами за своїми зобов'язаннями.
Загалом про рівень розвитку страхування і
відповідно використання його як механізму
фінансування ризиків та інструменту страхо&
вого захисту держави свідчить показник про&
никнення страхування, тобто відсоток зібраних
страхових премій у ВВП країни (табл. 4).
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Таблиця 6. Частка довгострокового
страхування в Україні
Період
2018 р.
2019 р.
2020 р.

Частка довгострокового
страхування, %
30
7,49
6,91
5,93

Нормативне
значення, %

Отже, частка страхових премій по від&
ношенню до ВВП у 2018 р. та 2020 р. становила
1,2 %, що на 0,3 п.п. менше порівняно з 2019 р.
Загалом значення показника рівня проникнен&
ня страхування в Україні є низьким.
Так, до прикладу, у Фінляндії, Великобри&
танії, Франції, Швейцарії рівень проникнення
страхування є найвищим і знаходиться на рівні
близько 9—11% ВВП. У Швеції, Німеччині,
Австрії, Іспанії рівень проникнення страхуван&
ня становить 4—7% ВВП.
У Чехії, Польщі, Угорщині, Болгарії най&
нижчий показник проникнення страхування,
що не перевищує 3% [10].
Паралельно з аналізом рівня проникнення
страхування варто дослідити і показник
щільності страхування в Україні, що також
свідчить про рівень фінансової безпеки стра&
хового ринку. Такий показник відображає
ступінь поширеності страхових послуг і роз&
раховується як кількість страхових премій на
1 особу (табл. 5).
Страхові експерти вважають нормальною
ситуацією на страховому ринку, якщо показ&
ник щільності страхування становить 140 дол.
США і більше. В Україні (табл. 5) показник
щільності страхування становить менше ніж 140
дол. США, це свідчить про те, що страхування
належним чином не використовується як ме&
ханізм фінансування ризиків та інструмент
страхового захисту держави.
На території Європейського Союзу в роз&
рахунку на одну особу на страхування витра&
чається 2025 євро на рік, основною складовою
цієї суми є страхові премії зі страхування жит&
тя.
Отже, український страховий ринок пасе
задніх по щільності страхування навіть по&
рівняно з країнами де одні з найнищих показ&
ників щільності у світі: Румунія (97 євро на осо&
бу), Латвія (112 євро), Болгарія (138 євро) [11].
Далі раціонально розглянути частку довго&
строкового страхування в загальній сумі стра&
хових премій, що дасть змогу проаналізувати
рівень виконання соціальної та інвестиційної
функцій та стан фінансової безпеки страхово&
го ринку України загалом (табл. 6).
За досліджуваний період частка довгостро&
кового страхування (страхування життя) в за&
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гальному обсязі зібраних страхових премій
зменшилась на 1,56 в.п. Знову ж таки, прирівню&
ючи стан довгострокового страхування в Ук&
раїні з європейськими країнами, існує суттєва
різниця в структурі страхового ринку за
співвідношенням страхування життя та загаль&
норизиковими видами страхування.
Населення європейських країн використо&
вують страхування життя як спосіб накопичен&
ня коштів. Крім того, вища частка премій зі
страхування життя у цих країнах пов'язана з
високим рівнем життя населення (наприклад,
у Швеції — 82,6%, у Фінляндії — 81,7%, в Італії
— 78,2%) [12].
Розглянувши основні показники фінансової
безпеки страхового ринку України, варто заз&
начити, що більшість із них демонстрували
відставання від нормативних значень, що в свою
чергу вказує на низьку фінансову капіта&
лоємність та існування стримуючих факторів
розвитку страхового ринку України. До таких
факторів варто віднести відсутність візуалізації
і наочності даних вітчизняних страхових ком&
паній, на противагу страховикам, які діють на
території Європейського Союзу. Саме за раху&
нок інструментів візуалізації страхові компанії
України можуть досягнути таких ефектів:
1. Скорочення витрат компанії, зростання
продажів за рахунок ретроспективного аналі&
зу і виявлення точок неефективності.
2. Наявність наочної і інтерактивної візуа&
лізації даних у вигляді дашборда.
3. Оперативне отримання даних і постійний
доступ до звітів з будь&якого пристрою.
4. Можливість прогнозування фінансової
моделі компанії і проведення аналізу "Що
якщо?".
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, страхування як нагальна необхід&
ність нашим суспільством ще не визнана. Воно
поки що не стало важливим фінансовим інстру&
ментом регулювання національної економіки.
Страховий ринок в Україні все ще не відіграє
належної ролі в забезпеченні страхового захи&
сту суб'єктів господарювання.
Головними завданнями забезпечення фор&
мування повноцінного страхового ринку в Ук&
раїні є: розробка та реалізація дієвої держав&
ної політики у сфері страхування, приведення
чинного законодавства у відповідність до ви&
мог ЄС; забезпечення умов для розвитку кон&
куренції, навчання представників страхових
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компаній прийомам та інструментам візуалі&
зації даних; вдосконалення державного стра&
хового нагляду.

12. Офіційний сайт Фориншурер страхова&
ние. URL: http://forinsurer.com. (дата звернен&
ня: 01.08.2021 р.).
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СONSOLIDATIONOF ENTERPRISES AND ITS IMPACT ON THE ACCOUNTING
AND REPORTINGSYSTEM
У статті розглядаються об'єднання підприємств та їх вплив на систему обліку і фінансової звітності. Визначено,
що об'єднання підприємств є результатом економічних інтеграційних процесів, що виходять із потреб господарююL
чих суб'єктів і можливостей ефективно вирішувати проблеми економічного та соціального характеру. Характерною
є тенденція щодо збільшення кількості підприємств, які в процесі своєї діяльності об'єднують власні виробничі поL
тужності, змінюють структуру взаємодії між собою, створюючи загрозу утворення монополій як національного, так
і світового рівня. Проведено дослідження поняття "об'єднання підприємств" за різними вченими та різними джерелаL
ми. Описано організаційноLправові форми об'єднань підприємств відповідно до Господарського кодексу України.
Враховуючи міжнародні стандарти фінансової звітності нами охарактеризовані особливості при об'єднанні бізнесу.
Доведено, що господарська діяльність інтегрованих структур бізнесу є сукупною підприємницькою діяльністю, що
здійснюється ними узгоджено, і трактується нами як об'єднаний бізнес. Під об'єднаннями розуміють так звані своєрідні
кластери. Охарактеризовано три моделі формування економічних кластерів: американську, шотландську та ітаL
лійську. Визначено, що специфічною організаційною формою об'єднання суб'єктів господарювання є холдингові
компанії. На основі проведеного аналізу впливу організаційних форм на структуру об'єднань виділено два типи об'єдL
нань суб'єктів господарювання: юридичне об'єднання та економічне об'єднання. Проведено оцінку організаційноL
правових форм об'єднань підприємств, що дало змогу визначити тип підприємства, мету та особливості об'єднання,
вид звітності.
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This article examines the consolidation of enterprises and their impact on the accounting system and financial
statements. It was found that the integration of enterprises is the result of economical and integration processes, which
arise from the needs of the enterprises and the possibilities to solve effectively the problems of economic and social
nature. A characteristic trend is the increasing number of enterprises, which in the process of its activities combine their
own production capacity, changing the structure of interactions between each other, creating the threat of monopolies as
a national, and world level. The notion of "association of enterprises" has been investigated by various scholars and
different journals. Describes organizational and legal forms of business associations in accordance with the Commercial
Code of Ukraine. The paper studies the comparative description of various forms of association in Ukraine and abroad.
The methods of accounting the enterprises association (mergers, joining and acquisition) is proposed to use. Taking into
account the international standards of financial accounting we have characterized the peculiarities of business unification.
It is given, that the business activity of integrated business structures is the combined enterprise activity, which is carried
out by them together, and was interpret it as the united business. The soLcalled independent clusters are understood
under the term of associations. Three models of formation of economic clusters are characterized: American, Scottish
and Italian. It was found that a specific organizational form of the consolidation of economic entities is holding companies.
On the basis of the conducted analysis of the influence of organizational forms on the structure of the associationsare
distinguishedtwo types of associations of state management subjects: legal association and economic association.
Consolidation of financial statements according to international standards and basic techniques. Was given an appraisal
ofthe organizational and legal forms of associations of enterprises.It gives the opportunity to identify the type of enterprise,
purpose and features of integration, kind of reporting.

Ключові слова: об'єднання підприємств, облік, фінансова звітність, консолідована
звітність, зведена звітність, холдингові компанії, економічні кластери, холдингова компа
нія.
Key words: enterprise consolidation, accounting, financial statements, consolidation statements,
consolidated financial statements, holding companies, economic clusters, holding company.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Досвід розвинених індустріальних країн
свідчить, що інтеграція України в міжнародні
ринки, збільшення зацікавленості іноземних
інвесторів до вітчизняного бізнесу призвела до
реорганізації та до створення об'єднань
підприємств. Питання реорганізації, що сфор&
мувало об'єднання підприємств нині набуває
особливого значення залучаючи іноземні інве&
стиції, диверсифікувавши напрями постачання
сировинних та енергетичних ресурсів, мінімізу&
вавши витрати на виробництво, розширивши
ринки збуту продукції. Протягом останніх
років спостерігається тенденція щодо збіль&
шення кількості підприємств, які в процесі своєї
діяльності об'єднують власні виробничі потуж&
ності, змінюють структуру взаємодії між со&
бою, створюючи загрозу утворення монополій
як національного, так і світового рівня. Основ&
ною причиною утворення об'єднань під&
приємств послужила координація виробничої,
наукової та іншої господарської діяльності з
метою вирішення спільних економічних та соці&
альних питань задля убезпечення себе від ймо&
вірного стану неплатоспроможності та банк&
Передплатний індекс 21847

рутства. Співпраця суб'єктів підприємницької
діяльності, добросовісна конкуренція позитив&
но впливають на результати господарської
діяльності підприємства, в розрізі закріплення
позицій на конкретному сегменті ринку, підви&
щуючи якість продукції, товарів, робіт, послуг,
сприяючи запровадженню новітніх технологій,
розширюючи коло споживачів тощо. Форму&
вання об'єднань підприємств є результатом
економічних інтеграційних процесів, призво&
дить до кращих можливостей для збільшення
виробництва, підвищення його рентабельності.
Тема є особливо актуальною, оскільки в умо&
вах пандемії поодинокі компанії чи підприєм&
ства дуже часто не мають можливості здійсню&
вати фінансове забезпечення своєї виробничо&
господарської діяльності й опиняються в числі
неплатоспроможних, тому об'єднують свою
діяльність в одне ціле для вирішення спільних
питань.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Особливості створення та функціонування
об'єднань підприємств та їх вплив на систему
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обліку і звітності знайшли своє відображення
у працях багатьох вчених, зокрема С.О. Барка&
лова, І.В. Бейцуна, О.М. Вінника, С.М. Груд&
ницької, К.С. Демченко, В.О. Джуринського,
І.Г. Єгорова, Л.А. Жук, В.І. Щелкунова, В.С. Щер&
бина та ін. Не залишилась поза увагою ця тема
й у іноземних вчених, таких як Джоел Дж. Сіегел
(Joel G. Ciegel) та Джей К. Шим (Jae K. Shim),
Крістофер Ноубc (Christifer Nobes), Б.Г. Федо&
ров та ін.
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Не вирішеними залишаються питання щодо
формування методичних підходів об'єднань
підприємств та їх впливу на систему обліку і
звітності.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження об'єднань під&
приємств та їх вплив на систему обліку і звіт&
ності.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Термін "об'єднання підприємств" розгля&
дається та інтерпретується різними вченими та
різними джерелами по&різному. Так, зокрема,
О.М. Вінник [3, с. 17] вважає, що " господарсь&
ке об'єднання — це організаційно оформлена
група підприємств, інших господарських орга&
нізацій низової ланки економіки різних форм
власності, яка створюється з метою коорди&
нації діяльності своїх учасників, об'єднання
їхніх зусиль для вирішення соціальних та еко&
номічних завдань".
Джуринський В.О. [5, с. 16] визначає "гос&
подарське об'єднання як єдиний виробничо&
господарський комплекс, з однієї сторони, і як
господарську організацію, з іншої, та вважає,
що суб'єктом організаційно&господарських
повноважень, фактично, є органи управління
об'єднання, а не саме об'єднання".
Кравець І.М. [8, с. 41] у своїх дослідженнях
прийшов до висновку, що "господарські об'єд&
нання разом з господарськими організаціями,
що до них входять, утворюють господарську
систему, основним призначенням якої є забез&
печення ефективного здійснення суб'єктами
господарювання, що входять до відповідної
господарської системи, господарської діяль&
ності".
На думку О.Є. Гудзя "господарське об'єд&
нання — об'єднання підприємств, утворене за
їх ініціативою, незалежно від їх виду, які на
добровільних засадах об'єднали свою госпо&
дарську діяльність" [4].
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Баркалов С.О., Демченко К.С., Руссман І.Б.
свої дослідження зосередили на ефективності
особливостей функціонування виробничих об'єд&
нань використовуючи інструментарій еконо&
міко&математичного моделювання, що є вкрай
важливим за сучасних нестабільних умов роз&
витку економіки, які характеризуються впли&
вом безлічі ендогенних і екзогенних чинників й
визначили, що "об'єднання підприємств — єди&
ний виробничо&господарський комплекс взає&
мозалежних господарюючих суб'єктів, який
грунтується на технологічній спільності про&
цесів виробництва, однорідності продукції, що
випускається, територіальній близькості інтег&
рованих суб'єктів господарювання, розвитку
спеціалізації, кооперації, комбінування вироб&
ництва та централізації управління" [1].
На думку О.М. Островської, "об'єднанням
підприємств є взаємообумовлена комбінація
підприємств технолого&виробничого характе&
ру однієї або декількох галузей, пов'язаних між
собою різними виробничими, економічними,
фінансовими, організаційними й управлінськи&
ми зв'язками, що потенційно включають науко&
во&виробничі центри" [14].
Американські економісти Джоел Дж. Сіе&
гел (Joel G. Ciegel) та Джей К. Шим (Jae K. Shim)
визначили, що "об'єднання підприємств — по&
єднання підприємства з одним або декількома
акціонерними або неакціонерними компаніями
в єдину облікову одиницю, яка продовжує види
діяльності, якими ці компанії займалися до об'єд&
нання" [17, c. 48].
Економіст Б.Г. Федоров ототожнює по&
няття "об'єднання підприємств" та поняття
"злиття" і визначає, що це "злиття двох і
більше компаній для утворення нової ком&
панії через взаємний обмін простими акція&
ми (не оподатковується податками), придбан&
ня (поглинання) однією компанією акцій
іншої або консолідацію компаній шляхом ут&
ворення нової, яка придбає їх чисті активи"
[18, с. 114].
Ототожнення зi злиттям також здiйснюють
Р. Брелi та С. Майєрс, якi вважають, що одна з
можливих форм — це злиття двох компанiй, в
результатi чого перша компанiя автоматично
приймає на свiй баланс усi активи та зобов'я&
зання iншої компанiї. Це можливо лише при
умовi коли подiбна операцiя отримає пiдтримку
щонайменше 50% акцiонерiв кожної компанiї
(Стандарти корпорацiї i закони штатiв США
iнколи встановлюють бiльш високий вiдсоток
голосiв, необхiдних для ухвалення такої
операцiї). Другий варiант — це купiвля однiєю
компанiєю акцiй iншої з метою набуття корпо&
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Таблиця 1. ОрганізаційноMправові форми об'єднань підприємств відповідно до
Господарського кодексу України
Назва
Асоціація

Корпорація

Консорціум

Концерн

Холдинг

Коротка характеристика
Договірне об’єднання, створене з метою постійної координації
господарської діяльності підприємств, що об’єдналися, шляхом
централізації однієї або кількох виробничих та управлінських
функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації
спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових
та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських
потреб учасників асоціації
Договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих,
наукових і комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися, з
делегуванням ними окремих повноважень централізованого
регулювання діяльності кожного з учасників органам управління
корпорації
Тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення його
учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових
програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо).
Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники,
централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної
програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку,
визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення
консорціум припиняє свою діяльність
Статутне об’єднання підприємств, а також інших організацій, на
основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників
об’єднання, з централізацією функцій науково-технічного і
виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової,
зовнішньоекономічної та іншої діяльності
Публічне акціонерне товариство, яке володіє, користується, а також
розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій
(часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств (крім
пакетів акцій, що перебувають у державній власності)

Джерело: [20].

ративних прав або права контролю. За таких
обставин покупець зазвичай домовляється з
акцiонерами компанiї, що купується на
iндивiдуальнiй основi, розраховує на їхню
пiдтримку та ухвалення, проте, в разi вiдмови,
вiн намагатиметься придбати абсолютну
бiльшiсть акцiй, що знаходяться в обiгу. За та&
ких обставин покупець отримує контроль над
компанiєю i може завершити процес злиття
компанiй. Третя можлива форма — це придбан&
ня частини або всiх активiв компанiї. Цей
варiант вiдрiзняється вiд попереднього тим, що
в цьому випадку права власностi на активи обо&
в'язково переходять вiд продавця до покупця,
й оплата здiйснюється безпоередньо компанiї,
що продається як юридичнiй особi, а не прямо
її акцiонерам [2].
Слід звернути увагу, що злиття підприємств
відповідно до Господарського кодексу Украї&
ни не є процесом об'єднання підприємств (на
відміну від МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу"), а яв&
ляється способом припинення юридичної осо&
би, а сам процес приєднання ототожнюється з
поняттям об'єднання підприємств. У випадку
приєднання одного або декількох суб'єктів гос&
подарювання до іншого, створення нової юри&
дичної особи не відбувається, однак до остан&
нього переходять усі майнові права та обов'яз&
ки учасників.
Передплатний індекс 21847

Англійський економіст Крістофер Ноубc
(ChristiferNobes) об'єднання підприємств виз&
начає, як "придбання та злиття за участю двох
та більше компаній" [13, с. 45].
Регулювання питань щодо обліку та скла&
дання фінансової звітності об'єднань під&
приємств здійснюється Міністерством фінансів
України шляхом затвердження нормативно&
правових актів та зокрема НП(С)БО. У вітчиз&
няній та міжнародній практиці питанням обліку
об'єднання підприємств приділяється значна
увага. Основним є МСБО 22 "Облік об'єднання
підприємств", затверджений ще у 1983 році. По&
чинаючи з 1993 р., застосовувався змінений
стандарт МСБО 22 "Об'єднання компаній",
який став основою для розробки аналогічного
вітчизняного П(С)БО 19 "Об'єднання під&
приємств". 31 березня 2004 р. замість зазначе&
ного стандарту був затверджений міжнародний
стандарт фінансової звітності МСФЗ 3 "Об'єд&
нання бізнесу", який вніс суттєві зміни як у про&
цедури, так і в порядок обліку об'єднання
суб'єктів господарювання.
Основні організаційно&правові форми об'єд&
нань суб'єктів підприємницької діяльності
згідно Господарського кодексу України відоб&
ражено в таблиці 1.
П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" визна&
чає "порядок відображення в обліку і звітності
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Таблиця 2. Моделі формування економічних кластерів
Модель
Американська
модель

Шотландська
модель
Італійська
модель

Форма прояву
Підприємства кластера знаходяться в одному
регіоні і максимально використовують його
природний, кадровий і інтеграційний
потенціал. Як правило, продукція кластерів
орієнтована на експорт
При якій ядром спільного виробництва стає
велике підприємство, що об’єднує навколо
себе невеликі фірми. Таку модель обирають
країни Європейського Союзу
Більш гнучка і рівноправна співпраця
підприємств малого, середнього і великого
бізнесу. Фахівці вважають, що для країн з
перехідною економікою найбільше підходить
саме така форма кластерної організації
виробництва

Джерело: [7].

придбання інших підприємств та/або об'єднан&
ня видів їх діяльності, гудвілу, який виник при
придбанні, а також розкриття інформації про об&
'єднання підприємств та/або видів їх діяльності".
Вивчивши положення міжнародних стан&
дартів фінансової звітності, можна охаракте&
ризувати такі характерні особливості у разі
об'єднання бізнесу:
— компанії, що об'єднуються, повинні об&
міняти або об'єднати значну більшість (якщо не
всі) звичайних акцій з правом голосу об'єдну&
ваних компаній;
— акціонери кожного з підприємств, що
об'єднуються, повинні зберігати в основному
такі самі права голосу та частку в об'єднаному
підприємстві одне щодо одного після об'єднан&
ня, як і до нього;
— справедлива вартість одного підприєм&
ства істотно не повинна відрізнятися від спра&
ведливої вартості іншого;
— покупець оцінює ідентифіковані придбані
активи та прийняті зобов'язання за їхньою
справедливою вартістю на дату придбання;
— покупець оцінює вартість викупленого
права, визнаного як нематеріальний актив, на
основі строку, що залишається до дати припи&
нення дії відповідного контракту.
На думку І.І. Криштопи, господарська
діяльність інтегрованих структур бізнесу є су&
купною підприємницькою діяльністю, що
здійснюється ними сумісно (узгоджено), і трак&
тується нами як об'єднаний бізнес. Саме понят&
тя "об'єднаний бізнес", на нашу думку, є влас&
тивою ознакою функціонування інтегрованих
структур бізнесу, що найкращим чином харак&
теризує складність такої діяльності, і потребує
особливого підходу до стратегічного управ&
ління нею, бо поєднує окремих її учасників в
органічне ціле [9].
Слід відзначити, що для визначення органі&
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заційної складності управління діяльністю
інтегрованих структур бізнесу, в економічній
науці широко застосовується термін "корпора&
тивне" управління, об'єктами яких є "корпо&
рації" та "інтегровані корпоративні структури"
як складні форми підприємницьких утворень —
інтегрованих структур бізнесу.
Автори виділяють три моделі формування
таких кластерів: американську, шотландську та
італійську (табл. 2).
Членство в кластері для промислових
підприємств означає: широкий доступ до
інформації щодо різних аспектів діяльності;
можливості нарощування експорту та вихід на
світові ринки; залучення капіталовкладень для
покращення якості продукції та посилення
конкурентних переваг; доступ до юридичних
консультацій щодо реєстрації торгових марок,
позиціювання товарів; участь керівного скла&
ду бізнес&одиниць у семінарах, що проводять&
ся в зарубіжних країнах, для ознайомлення з
особливостями ведення бізнесу [10, c. 76].
Специфічною організаційною формою
об'єднання суб'єктів господарювання є холдин&
гові компанії. Холдингова компанія — це інтег&
роване товариство, яке безпосередньо не бере
участі у виробничій діяльності, а використовує
свої кошти для придбання контрольних акти&
вів, акцій інших підприємств, які є учасниками
концерну або іншого добровільного об'єднан&
ня. Завдяки цьому холдингова компанія здійс&
нює контроль за діяльністю таких підприємств.
У світовій практиці холдингові компанії —
це передусім фінансові центри, навколо яких
об'єднуються окремі компанії, не втрачаючи
при цьому своєї комерційної самостійності. На
сьогодні практично всі найбільші корпорації
США і Західної Європи мають у своєму складі
фінансовий центр у вигляді холдингової ком&
панії [11].
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Типи об’єднання суб’єктів господарювання

Юридичне об’єднання

За такого типу об’єднання,
утворюється новий господарський
об’єкт, а підприємства, які
об’єднатись, припиняють своє
існування

Економічне об’єднання

За такого типу об’єднання, підприємство,
що придбає інше підприємство, стає
материнським, а об’єкт придбання –
дочірнім. Обидва підприємства юридично
продовжують функціонувати.

Рис. 1. Типи об'єднання суб'єктів господарювання

Як правило, найбільш вагомими мотивами
створення холдингових компаній у країнах з
розвинутою економікою є такі: отримання сут&
тєвого контролю над іншими підприємствами;
можливість концентрації капіталів, більш
вільне їх перетікання з однієї форми в іншу з
метою оптимізації інвестиційного процесу;
консолідація діяльності групи підприємств з
метою зменшення податкових платежів, що до&
сягається шляхом укладення угод між підприє&
мствами, відповідно до яких їх прибутки чи
збитки переводяться безпосередньо до холдин&
гової компанії, що дозволяє холдингу врахо&
вувати збитки одного підприємства та прибут&
ки іншого для сплати податку з решти частини
прибутку; залучення додаткових виробничих
потужностей шляхом поглинання таких по&
тужностей інших суб'єктів господарювання;
можливість диверсифікації виробництва, зни&
ження ризику та бар'єрів при виході на новий
сегмент ринку; розподіл підприємницьких ри&
зиків між різноманітними дочірніми фірмами
групи; проникнення шляхом створення холдин&
гу до інших сфер виробництва і збуту товарів.
Виходячи із аналізу впливу організаційних
форм на структуру об'єднань, можна виділити
такі типи об'єднань (рис. 1).
Юридичне об'єднання є наслідком злиття,
консолідації, корпоративної ліквідації та ста&
тутного злиття (консолідації), придбання (по&
глинання).
Економічне об'єднання є наслідком прид&
бання (поглинання), при якому підприємства
після об'єднання залишаються самостійними
юридичними одиницями. Результатом еконо&
мічного об'єднання є утворення групи — мате&
ринське підприємство та всі його дочірні під&
приємства [12].
На практиці група компаній може форму&
ватися в складну мережу холдингів: горизон&
тальну, вертикальну та змішану групу:
— Дочірнє підприємство, що знаходиться
під прямим контролем (горизонтальна група).
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Прямий контроль виникає тоді, коли мате&
ринська компанія контролює дочірнє підприє&
мство через своїх власних акціонерів, а не че&
рез інші дочірні підприємства.
— Дочірнє підприємство, що знаходиться
під непрямим контролем (вертикальна група).У
випадку коли дочірнє підприємство материнсь&
кої компанії має власне дочірнє підприємство,
це дочірнє дочірнього підприємство ("онука")
автоматично є дочірнім підприємством мате&
ринської компанії. Структура групи, яка вклю&
чає материнську компанію, дочірнє та "онуку",
називають вертикальною групою.
— Змішана група. Інколи дочірнє підприє&
мство контролюється через об'єднання прямо&
го володіння акціями (частками) материнською
компанією та непрямим володінням через акції,
що належать дочірньому підприємству. Якщо
об'єднаний відсоток контрольованих простих
акцій більший, ніж 50%, інвестиція є інвести&
цією в дочірнє.
Отже, група підприємств базується на від&
носинах контролю між материнським (холдин&
говим) підприємством та дочірніми підприєм&
ствами. Таким підприємствам, як асоційовані та
спільні підприємства властиві інші ознаки —
суттєвого впливу та спільного контролю, тому
це свідчить про те, що такі підприємства не ви&
знаються учасниками групи підприємств.
Об'єднання підприємств утворюються у та&
ких організаційно&правових формах: асоціації,
корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єд&
нання підприємств (союзи, спілки, асоціації
підприємців, промислово&фінансові групи, асо&
ційовані підприємства, холдингові компанії),
основні характеристики яких наведено у таб&
лиці 3.
Усі організаційно&правові форми об'єднань
підприємств залежно від ступеня самостійності
у прийнятті рішень поділяють на два види
"жорсткі" і "м'які". "М'яка" форма об'єднань —
це спільна діяльність двох або більше під&
риємств для реалізації певної загальної мети,
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Таблиця 3. ОрганізаційноMправові форми об'єднань підприємств
Тип
Тип
підприємства об’єднання
Асоціація
Договірне
об’єднання

Корпорація

Договірне
об’єднання

Консорціум

Тимчасове
статутне
об'єднання

Досягнення спільної
господарської мети
(реалізація цільових
програм, науковотехнічних, будівельних
проєктів)

Концерн

Статутне
об'єднання
підприємств
на основі
повної
фінансової
залежності
від одного
або групи
підприємців
Тимчасове
об’єднання

Частіше усього концерн є
об'єднанням виробничого
характеру

Промисловофінансова
група

Асоційовані На основі
підприємства економічної
залежності,
безстроковий

Холдингова
компанія
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Мета об’єднання
Постійна координація
господарської діяльності,
централізація однієї чи
кількох виробничих та
управлінських функцій,
спеціалізація і кооперація
виробництва, організація
спільних виробництв для
задоволення господарських
потреб учасників
об’єднання
Створене на основі
поєднання виробничих,
наукових та комерційних
інтересів, з делегуванням
окремих повноважень
централізованого
регулювання діяльності
кожного з учасників.

На основі
економічної
залежності,
безстроковий

Реалізація державних
програм розвитку
пріоритетних галузей
виробництва і структурної
перебудови економіки
України, включаючи
програми згідно з
міждержавними
договорами, а також
виробництва кінцевої
продукції
Участь у статутному
капіталі та/або управлінні

Набуття відносин
контролю, суттєвого
впливу

Особливості об’єднання

Вид звітності

Асоціація не має права втручатися у виробничу й
комерційну діяльність будь-якого з її учасників

Кожне
підприємство
формує
окрему
звітність

Збереження юридичної та фінансової незалежності
учасників від об'єднання або будь-якого з його членів;
делегування учасниками корпорації її центру (правлінню і
його апарату) частини повноважень, пов'язаних із
централізованим виконанням деяких функцій в інтересах
кожного з них; кооперування у випуску продукції,
координація основної господарської діяльності
підприємств-членів корпорації; можливість повернення
раніше делегованих функцій та повноважень учасником (у
порядку, обумовленому засновницькими документами)
Рівноправність учасників, спільність економічних
інтересів, організація відносин на договірній основі;
здійснення цільових програм та проєктів, що потребують
значних фінансових ресурсів; обмеженість строку
функціонування; координаційність, а не
субординаційність відносин юридично самостійних
підприємств-членів консорціуму; вузькоцільова
спрямованість; спільне розміщення позики або
проведення комерційних операцій великого масштабу на
підставі угоди між декількома банками, що створили
консорціум
Високий ступінь централізації функцій; склад
підприємств різних галузей (промислові підприємства,
банки та ін.); жорсткі зв'язки між учасниками,
технологічна та кооперацій на єдність створення окремого
відокремленого апарата управління концерну; зрощування
промислового та банківського капіталу; можливість
заборони підприємству-учаснику бути одночасно у
декількох концернах (згідно з засновницькими
документами)

Консолідована
звітність,
зведена
звітність

Відсутність у ПФГ статусу юридичної особи. ПФГ діють
на підставі Генеральної угоди про сумісну діяльність по
виробництву кінцевої продукції. Контроль і перевірку
діяльності ПФГ здійснюють у межах своєї компетенції
Кабінет Міністрів України, органи державної податкової
інспекції, Національний банк України, Антимонопольний
комітет України, інші державні органи, а також
аудиторські організації

Консолідована
звітність

Залежність між асоційованими підприємствами може бути
простою і вирішальною. Проста залежність між
асоційованими підприємствами виникає у разі якщо одне з
них має можливість блокувати прийняття рішень іншим
(залежним) підприємством, які повинні прийматися
відповідно до закону та/або установчих документів цього
підприємства кваліфікованою більшістю голосів.
Вирішальна залежність між асоційованими
підприємствами виникає у разі якщо між підприємствами
встановлюються відносини контролю-підпорядкування за
рахунок переважної участі контролюючого підприємства
в статутному фонді та/або загальних зборах чи інших
органах управління іншого (дочірнього) підприємства,
зокрема володіння контрольним пакетом акцій
Забезпечується централізоване управління, яке впливає на
підконтрольні (дочірні) підприємства; розширюється
сфера та масштаби господарської діяльності;
забезпечується технологічна та коопераційна єдність
підприємств-членів холдингу; здійснюється
централізована інвестиційна політика

Консолідована,
окрема
звітність

Зведена
звітність

Консолідована,
зведена
звітність

Консолідована
звітність
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але із збереженням корпоративної структури
кожного із суб'єктів&учасників. "Жорстка"
форма об'єднань утворюється із зміною систе&
ми корпоративного контролю та/або структу&
ри і веде до поглинання одного або декількох
підприємств іншим, яке надалі може продовжи&
ти діяльність від свого імені або змінити фор&
му із створенням нового підприємства. До
"жорстких" форм відносять концерн, трест, а
до "м'яких" — асоціацію, консорціум [15].
Радєва М.М. піднімає такі типи проблем, які
виникають у зв'язку з утворенням об'єднань
підприємств. Збільшення кількості бізнес&груп
та об'єднань підприємств в Україні створює
ситуацію, за якою стабілізуються умови кон&
курентної боротьби, нівелюється нечесна
бізнесова практика та приховані інсайдерські
схеми. Посилення конкуренції та інші пози&
тивні зміни в українському бізнес&середовищі
потребують від фінансових коаліцій працюва&
ти в межах закону та підвищувати свої стандар&
ти відкритості та прозорості. Фінансово&про&
мислові групи та інші об'єднання проявляють
підвищену увагу до свого іміджу для викорис&
тання міжнародних ринків капіталу та забез&
печення доступу до більш широко ринку то&
варів. Об'єднання менших підприємств дедалі
активніше відстоюють свої вимоги щодо забез&
печення справедливих умов співіснування [16,
с. 22].
Бльшість підприємств в Україні, що пози&
ціонують себе як корпорації чи інші види об'єд&
нань, не мають в своїй назві "корпорація", "кон&
сорціум", "асоціація". На законодавчому рівні
об'єднання підприємств, що ведуть асоційова&
ний бізнес, не мають ніяких пільг в оподатку&
ванні, а ведення консолідованої звітності по&
требує не тільки досвідчених фахівців, але й
додаткових витрат, тому підприємства зовсім
не зацікавлені афішувати та легалізувати свої
"корпоративні відносини". І тому кожне
підприємство, що входить до складу асоційо&
ваного, в органах статистики розглядається як
незалежна юридична особа. На нашу думку, це
одна з важливих причин недостовірного відоб&
раження ходу процесів глобалізації бізнесу в
Україні, наслідком якої є значна кількість не&
відображених у статистиці корпорацій та інших
об'єднань підприємств [16, с. 22].
Серед широкого кола соціальних, еконо&
мічних і політичних проблем, обумовлених си&
туацією, що склалася нині в економіці Украї&
ни, С.Г. Дзюба виділяє найбільш важливу і
складну проблему державного регулювання
процесу об'єднання підприємств, яка потребує
удосконалення чинної нормативно&законодав&
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чої бази щодо організаційно&правових форм
об'єднання підприємств [6, с. 109]. Усе різно&
маніття назв форм об'єднання підприємств є
проявом розходжень в етимологічному поход&
женні цих термінів, що пояснюється їхнім істо&
ричним розвитком (і відповідно назвою) у
різних країнах, умовами, на яких здійснюється
те або інше об'єднання, цілями, які пересліду&
ють підприємства в разі господарського об'єд&
нання. Межа між всіма формами господарсь&
кого об'єднання підприємств достатньо роз&
пливчаста, оскільки основу процесу об'єднан&
ня багатьох капіталів в один складає акціонер&
ний (пайовий) капітал [6, с. 118].
Проаналізувавши законодавство України,
яке регулює здійснення процесів об'єднання та
придбання підприємств, слід звернути увагу на
те, що нормативно&правова база потребує
удосконалення, впорядкування та чіткості у
визначенні основних понять та описі основних
процесів, способів тощо. Необхідним є також
встановлення відповідності між нормативними
актами та концептуальними основами бухгал&
терського обліку та фінансової звітності для
забезпечення адекватного відображення
здійснення процесів об'єднання та придбання
підприємств в обліку та звітності.
Так, Ю.М. Юркевич вважає, що в Госпо&
дарському кодексі України варто викласти в
новій редакції термін "об'єднання підприємств"
та передбачити, що господарським об'єднанням
визнається господарська організація, утворе&
на на певний строк, невизначений строк або до
досягнення конкретної цілі двома або більше
суб'єктами господарювання зі статусом юри&
дичної особи з метою координації їх виробни&
чої, наукової та іншої діяльності, спрямованої
на виконання спільних економічних та соціаль&
них завдань [19, с. 139].
До основних проблемних питань законодав&
чого регулювання відносин сфери економіко&
правових відносин об'єднань підприємств мож&
на виділити такі: питання створення та лік&
відації об'єднань, порядок формування органів
управління об'єднаннями підприємств, порядок
розподілу майна об'єднання підприємств між
засновниками (учасниками), регулювання
інших відносин між засновниками (учасника&
ми), в тому числі й порядку виходу учасників зі
складу об'єднання.
У науковій літературі до основних ознак
об'єднань суб'єктів господарювання відносять:
наявність двох або більше учасників й збере&
ження автономності господарської діяльності
кожного учасника об'єднання; підставою для
утворення господарського об'єднання є договір
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про співпрацю з централізацією певних еконо&
мічних функцій; наявність спільної господарсь&
кої мети утворення; можливість утворення об&
'єднання й не з комерційною метою.
ВИСНОВКИ

Господарська діяльність об'єднаних під&
приємств є сукупною підприємницькою діяль&
ністю, що здійснюється ними взаємоузгодже&
но. Саме поняття "об'єднання підприємств", на
нашу думку, є ознакою функціонування інтег&
рованих структур бізнесу, що найкращим чи&
ном характеризує складність такої діяльності,
і потребує особливого підходу до інформацій&
ного забезпечення управління нею та поєднує
окремих її учасників в єдине органічне ціле.
Дослідивши сутність поняття "об'єднання
підприємств" відповідно до Господарського
кодексу України, П(С)БО та МСФЗ, виявлено
суттєві відмінності в обліковому та правовому
тлумачення даного поняття. Виявлено, що в
Господарському кодексі України сутність цьо&
го поняття розкрито значно ширше, ніж понят&
тя, яке вказано в П(С)БО 19 "Об'єднання під&
приємств" та МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу".
Крім того, відповідно до Господарського ко&
дексу України об'єднанням підприємств, які
складають консолідовану фінансову звітність,
є холдингові компанії, корпорації та промис&
лово&фінансова група, а згідно з П(С)БО таким
об'єднанням є група компаній. Тому доцільно
відмітити, що поняття "група підприємств" є
суто обліковою категорією.
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STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF MILK AND DAIRY
PRODUCTS OF UKRAINE
Наведено основні результати моніторингу стану та перспектив розвитку вітчизняного ринку молока і молочних
продуктів, а саме: розглянуто місце молока та молочних продуктів у світових ресурсах продовольчої продукції згідно
з останніми рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ); проаналізовано споживання молока і
молочних продуктів по Україні, в розрізі областей та в країнах світу з урахуванням розвитку тваринництва, історичL
них традицій в харчуванні людей та раціональних науково обгрунтованих норм споживання молочних продуктів на
одну особу в рік; розглянуто обсяги виробництва молока і молочної продукції за останні роки з урахуванням розвитL
ку молочної галузі тваринництва України; проаналізовано баланс виробництва та споживання молока; вивчено рівень
закупівельних цін на молоко від сільськогосподарських виробників в Україні та країнах Європейського Союзу, встаL
новлено, що виробництво молока перебуває на межі збитковості, про що свідчить ціна реалізації; визначено експорL
тноLімпортний потенціал молочного ринку України та наведено заходи для успішного та ефективного розвитку
візчізняного ринку молока та молочних продуктів, а саме: встановлення активної співпраці як між собою, так і з
потенційними споживачами, активізація діалогу вітчизняних виробників молока та молочних продуктів, що виробL
ляють якісну продукцію, із потенціними споживачами для просування її позитивного іміджу на створення системноL
го експорту.
The dairy industry is a branch of the food industry that unites enterprises producing various dairy products from
milk. The industry includes enterprises producing whole milk products, canned milk, milk powder, cheese, butter, cheese,
ice cream, casein and other dairy products. Not only the welfare of the population but also the reduction of social tensions
depends on the effective development of the dairy industry. The article presents the main results of monitoring the state
and prospects of the internal market of milk and dairy products, namely: the place of milk and dairy products in world
food resources in accordance with the latest recommendations of the World Health Organization (WHO); the consumption
of milk and dairy products in Ukraine, by regions and countries of the world is analyzed, taking into account the
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development of animal husbandry, historical traditions in human nutrition and rational scientifically based norms of
consumption of dairy products per person per year; the volumes of milk and dairy products production for the last years
are considered taking into account the development of the dairy industry of Ukraine; the balance of milk production and
consumption is analyzed; the level of purchase prices for milk from agricultural producers in Ukraine and the countries
of the European Union was studied, it was established that milk production is on the verge of stagnation, as evidenced by
the selling price; exportLimport potential of the dairy market of Ukraine. One of the main tasks today for milk producers
and processors is to establish active cooperation both with each other and with potential consumers, namely: to intensify
the dialogue of domestic milk producers and dairy products that produce quality products with potential consumers to
promote a positive image and create system exports. Organizations such as the Association of Milk Producers should
actively work to stimulate the export of domestic products. Only through the joint efforts of the state, milk producers
and processors can the domestic market of milk and dairy products become profitable and successfully export Ukrainian
dairy products to European markets and markets of other countries.

Ключові слова: норма споживання молока і молочних продуктів, баланс виробництва та
споживання молока, закупівельні ціни, експортноімпортний потенціал.
Key words: norm of consumption of milk and dairy products, balance of production and
consumption of milk, purchase prices, exportimport potential.

ВСТУП

Молочна промисловість — галузь харчової
промисловості, що поєднує підприємства по ви&
робленню різноманітних молочних продуктів з
молока. До складу галузі входять підприємства
з виробництва суцільномолочної продукції,
молочних консервів, сухого молока, сиру, вер&
шкового масла, бринзи, морозива, казеїну й
іншої молочної продукції [1]. Молочна галузь
є однією з провідних в харчовій і переробній
промисловості й формує досить значний за об&
сягами ринок. Частка витрат населення на мо&
лочні продукти становить 15% від загальних
витрат на харчування (це четверте місце після
витрат на хлібобулочні, м'ясні, борошняні й
макаронні вироби) [2]. Від ефективного розвит&
ку молочної промисловості залежить не тільки
добробут населення, а й зниження соціальної
напруженості. Сьогодні в Україні біля 200 під&
приємств по переробці молока. З розвитком
ринку молокопродуктів виникла конкуренція
між його учасниками, у результаті чого вироб&
ництво готової молочної продукції все більшою
мірою концентрується на великих підприєм&
ствах, які вкладають значні кошти в модерні&
зацію виробництва, мобільно реагують на зміни
кон'юнктури ринку, постійно збільшують свої
асортименти [3].
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Молоко та молочні продукти займають ва&
гоме місце у світових ресурсах продовольчої
продукції. Молоко споживає майже все насе&
Передплатний індекс 21847

лення світу, цим обумовлено його виробницт&
во в 191 країні світу. Попит на молоко та мо&
лочні продукти у світі знаходиться на високо&
му рівні. Це пояснюється особливістю молока
як сировини — його корисність і незамінність
іншими продуктами харчування. Згідно з остан&
німи рекомендаціями Всесвітньої організації
охорони здоров'я (ВООЗ) у щоденний раціон
повинні входити такі групи продуктів: м'ясо,
риба, яйця — джерело білків та мінеральних
речовин, картопля, хліб, крупи — джерело
білків та вуглеводів, молоко і молочні продук&
ти, у т.ч. йогурти і сири — джерело білків, вуг&
леводів, кальцію, вітамінів групи В, фрукти і
овочі — джерело вітамінів та мінеральних ре&
човин. Найбільшу питому вагу в щоденному ра&
ціоні займають молоко та молочні продукти і
складають 1,6 кг на 1 особу або 56,6% [4]. Мо&
локо — один із найважливіших продуктів хар&
чування людини. У ньому містяться усі не&
обхідні для людського організму поживні ре&
човини в легкозасвоюваній формі. Склад моло&
ка залежить від багатьох факторів (породи тва&
рин, стадії лактації, складу кормових раціонів)
і не є постійним, але в середньому він характе&
ризується таким вмістом поживних речовин, %:
вода — 87,5; молочний жир — 3,8; молочні білки
— 3,3; молочний цукор — 4,7; мінеральні речо&
вини — 0,7 [5].
У створенні та розвитку ринку молока й
молочних продуктів важливим чинником ви&
ступає формування попиту, який визначається
рівнем споживання цього виду продукції та є
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Таблиця 1. Споживання молока та молочних продуктів
(на одну особу за рік, кг)
№

Країна, область

1
2
1 Україна
2 Автономна
республіка Крим
області
3 Вінницька
4 Волинська
5 Дніпропетровська
6 Донецька
7 Житомирська
8 Закарпатська
9 Запорізька
10 Івано-Франківська
11 Київська
12 Кіровоградська
13 Луганська
14 Львівська
15 Миколаївська
16 Одеська
17 Полтавська
18 Рівненська
19 Сумська
20 Тернопільська
22 Харківська
23 Херсонська
24 Хмельницька
25 Черкаська
26 Чернівецька
27 Чернігівська

2000
3
199,1
141,6

2005
4
225,6
161,4

2010
5
206,4
181,0

Рік
2015 2016
6
7
209,9 209,5
−
−

2017
8
200,0
−

2018
9
197,7
−

2019
10
201,7
−

195,3
264,4
167,1
157,3
260,3
242,4
163,8
295,0
201,5
209,4
121,9
264,8
190,4
164,0
221,0
239,4
217,1
288,2
168,7
200,8
268,6
216,3
254,8
280,4

232,9
268,8
193,7
196,1
282,9
259,4
189,3
302,7
208,5
228,3
168,7
258,3
244,0
213,9
246,5
271,5
221,2
278,1
217,6
216,6
282,9
248,4
263,0
280,5

216,0
240,1
178,9
178,2
243,1
236,6
176,5
264,7
196,3
202,9
173,6
210,5
219,7
185,0
219,7
246,5
216,1
237,2
216,8
186,5
242,1
221,2
242,2
251,7

214,0
221,3
194,7
171,2
230,8
223,0
186,4
259,3
222,8
27,8
144,8
235,5
206,8
194,5
223,6
213,1
203,5
235,1
228,3
195,6
233,0
226,9
243,9
239,2

200,9
210,1
200,3
161,7
207,2
221,1
164,6
273,0
204,6
199,8
136,8
214,4
202,0
180,7
210,0
198,8
192,3
236,2
220,9
204,4
223,4
206,2
240,8
217,7

200,9
202,4
199,2
165,5
215,5
210,4
174,5
260,3
203,6
198,7
139,2
205,2
203,1
190,3
199,2
188,3
187,9
231,2
208,7
193,5
208,3
214,2
233,7
214,6

198,0
206,9
197,5
170,4
209,0
230,8
171,4
276,7
211,2
213,8
147,4
215,3
204,3
185,8
201,5
191,7
182,4
245,1
203,9
183,9
208,2
216,6
226,6
210,5

205,0
210,0
204,6
169,3
218,8
229,1
181,9
281,4
221,7
202,8
138,2
232,7
212,6
188,0
217,9
203,5
194,8
245,7
239,9
213,3
225,1
221,1
251,0
226,7

Джерело: статистичний збірник "Баланси та споживання основних продуктів населенням України"/Державна служба статис&
тики України, 2019.

одним з найважливіших, що впливають на роз&
виток виробництва і рівень конкурентоспро&
можності підприємств. У різних країнах світу
споживання молока та молочних продуктів
значною мірою варіює. Це пов'язано як із
Таблиця 2. Баланс молока по Україні в розрізі
років, млн т
2015 2016 2017 2018 2019
1
2
3
4
5
6
Виробництво молока
10,6
10,4
10,3
10,0
10,0
В т. ч.
2,7
2,7
2,8
2,8
2,8
сільськогосподарськими
підприємствами
в т.ч. особистими
7,9
7,7
7,56
7,3
7,2
господарствами населення
Фонд споживання
9,2
9,2
8,8
8,7
8,6
Споживання молока,
3,6
3,4
3,4
3,4
3,3
виробленого у власному
господарстві
Споживання промислово
3,7
3,8
3,6
3,6
3,7
переробленого молока
Споживання молока,
1,9
2,0
1,8
1,7
1,6
придбаного у господарств
населення
Експорт молочної продукції 0,7
0,5
0,85
0,83
0,9
(в перерахунку на молоко)
Імпорт молочної продукції
0,1
0,1
0,13
0,17
0,2
(в перерахунку на молоко)
Джерело: Український клуб аграрного бізнесу//ucab.ua/
doing_agribusiness/agrarni_rinki/moloko
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рівнем розвитку тваринництва, так і з історич&
ними традиціями в харчуванні людей. Наприк&
лад, найвищі показники споживання молока і
молочних продуктів на душу населення у Новій
Зеландії — 665 кг, Фінляндії — 613 кг, Швей&
царії — 433 кг, Данії — 427 кг, Австралії — 458 кг,
найменші в Індонезії — 1 кг, Китаї — 3 кг,
Нігерії — 9 кг [6].
Раціональна науково обгрунтована річна
норма споживання молока і молочних про&
дукців в Україні на одну особу в рік складає
350—380 кг. Дані таблиці 1 свідчать, що в ос&
танні 19 років по всіх областях України фак&
тичне споживання молока на одну особу знач&
но нижче раціональної норми і коливається від
199,1 до 201,7 кг на одну особу в рік. Найбіль&
ший рівень споживання молока і молочних про&
дуктів склав 225,6 кг у 2005 році. У 2019 році
споживання молока та молочних продуктів в
Україні досягло лише 201,7 кг на рік, що в 1,8
рази менше норми споживання.
Аналіз обсягів споживання молока в ціло&
му по Україні та у розрізі областей свідчить, що
за період з 2000 року по 2019 рік обсяги спожи&
вання молока та молочних продуктів по облас&
тях Західного регіону скоротилися, але зали&
Передплатний індекс 21847
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шаються більшими, ніж в інших областях та в
середньому по Україні (табл. 1).
На нашу думку, регіональні особливості
споживання молока зумовлені певними еконо&
мічними, демографічними та маркетинговими
факторами. Найбільш вагомі економічні чинни&
ки, а саме: купівельна спроможність, що виз&
начається рівнем доходу населення регіону та
ціною реалізації продукції. Демографічні фак&
тори охоплюють чисельність і співвідношення
міського і сільського населення, його вік, звич&
ки, смаки, традиції та вподобання. Маркетин&
гові фактори стосуються насамперед стану
пропонованого продукті. Це передусім якість

Таблиця 3. Основні показники молочної
галузі в Україні станом на 01.01.2020 р.
Кількість молокопереробних
підприємств
Виробництво молока, млн т
Перероблено молока, млн т
Продукція з незбираного
молока, тис. т
Вершкове масло , тис. т
Сир, тис. т
Сухе молоко, тис., т
Згущене молоко, тис. т

1990
643

2003
441

2019
192

24,5
18,0
6430

13,67
4,5
1230

10,0
3,7
1010

441,1
183,8
61,1
166

145,3
167,8
101,4
220

89,2
128,6
34,1
74,5

Джерело: Молочна галузь України та її майбутне через 10 ро&
ків: проблеми, національна програма розвитку та державна
підтримка //http://agropolit.com.blog

Таблиця 4. Виробництво молока і молочної продукції по Україні за 2011—2019 роки, тис. т
Найменування продукції за
Номенклатурою (НПП)
1
Молоко та вершки незгущені й
без додавання цукру чи інших
підсолоджувальних речовин
жирністю не більше 1%, у
первинних пакуваннях об’ємом
нетто більше 2 л

2011
2
308

2015
3
461

2016
4
467

2017
5
464

2018
6
443

2019
7
435

Молоко та вершки незгущені й
535 472
463
478
497
474
без додавання цукру чи інших
підсолоджувальних речовин
жирністю більше 1%, але не
більше 6%, у первинних
пакуваннях об’ємом нетто не
більше 2 л
Молоко та вершки незгущені й
23,2 51,3
53,2
47,9
48,6
51,3
без додавання цукру чи інших
підсолоджувальних речовин
жирністю більше 21%, у
первинних пакуваннях об’ємом
нетто більше 2 л
Молоко сухе знежирене (молоко 38,2 51,2
48,5
47,6
38,1
34,5
та вершки у твердій формі не
більше 1,5%), у первинних пакуваннях об’ємом більше 2,5 кг
Масло вершкове жирністю не
76,2 101,0 102,0 108,0 105,0 91,6
більше 85%
Сир свіжий неферментований
76,5 67,8
70,2
68,2
72,6
64,0
(недозрілий і невитриманий;
уключаючи сир із молочної
сироватки та кисломолочний сир)
Сир тертий, порошковий,
161,0 96,6
86,5
94,3
97,0
86,1
голубий та інший неплавлений
(крім свіжого сиру, сиру із
молочної сироватки та
кисломолочний сир)
Сир плавлений (крім тертого або 17,1 27,0
26,2
27,1
28,6
29,5
порошкового)
Молоко та вершки згущені
58,3 51,6
44,4
42,8
34,9
35,7
підсолоджені
Молоко і вершки коагульовані,
359,0 297,0 293,0 272,0 275,0 281,0
йогурт, кефір, сметана та інші
ферментовані продукти
Йогурт рідкий та сквашене молоко 81,2 106,0 112,0 116,0 126,0 136,0
ароматизовані (молоко і вершки
коагульовані, йогурт, кефір, сметана
та інші ферментовані продукти,
ароматизовані або з додаванням
фруктів, горіхів або какао)
Джерело: Державна служба статистики України:kr.ukrstat.gov.ua/web.htm

Передплатний індекс 21847

Динаміка
2019 до
2019 до
2019 до
2011 р., % 2015 р., % 2018 р., %
8
9
10
41,23
-5,64
-1,81

-11,40

0,42

-4,63

21,12

−

5,56

-9,69

-32,62

-9,45

20,21

-9,31

-12,76

-16,34

-5,60

-11,85

-46,52

0,41

-11,24

72,51

9,26

3,15

-38,77

-30,81

2,29

-21,73

-5,39

2,18

67,49

28,30

7,94
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40
35
30
25

35,48 34,33
29,71 30,49

33,86

33,43

28,8

28,13

33,77

26,05

33,98

34,92

26,31

27,09

36,03

36,39

36,3

28,08

28,55

29,51

20
Ціни ЄС

Ціни Україна

Рис. 1. Динаміка закупівельних цін на молоко в Україні та країнах ЄС
у 2020 році, євро за 100 л

продукції, її споживчі властивості, призначен&
ня і способи її використання та її ціна.
На рівень споживання молока і молочних
продуктів великий вплив має розвиток молоч&
ної галузі тваринництва. Слід відмітити, що
молочна галузь характеризується щорічним
зменшенням поголів'я ВРХ. У 2018 році спос&
терігалося найнижче поголів'я ВРХ за всю істо&
рію України. Поголів'я молочних корів у
2018 році становило 1,9 млн голів [7]. А, відпо&
відно, зменшення кількості молочних корів
вплинуло на зменшення кількості виробленого
молока. В 2019 році вироблено молока в по&
рівнянні з 2015 роком менше на 5,7%. В 2018—
2019 роках рівень виробництва молока стабілі&
зувався на рівні 10 млн т за рахунок нарощу&
вання поголів'я в сільгосппідприємствах (табл.
2).
Аналіз балансу виробництва та споживан&
ня молока свідчить, що обсяги виробництва та
споживання молока зменшуються. Зниження
купівельної спроможності населення країни,
зменшення географічних розмірів ринку через
втрату контролю над частиною території краї&
ни впливають на зменшення ємності внутріш&
нього продовольчого ринку.
Пропозиція молока на внутрішньому рин&
ку перевищує платоспроможний попит на мо&
локо і молочну продукцію. Вагомим стримую&
чим фактором є високий рівень роздрібних цін
на молочну продукцію. Це висуває на перший
план проблему ціноутворення, як одну із голов&
них у маркетинговій діяльності на ринку та
формування попиту та пропозицій.
Розвиток молокопереробної галузі в Ук&
раїні за останні 29 років свідчить про концент&
рацію виробництва молока і молочних про&
дуктів на великих молокопереробних підприє&
мствах. Їх кількість у 2019 році становила 192,
що в 3,3 раза менше їх кількості в 1990 році та в
2,3 раза в 2003 році. Зменшилась в 4,7 рази
кількість переробленого молока з 18 млн т у
1990 році до 3,7 млн т у 2019 році, що, відповід&
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но, вплинуло і на зменшення кількості вироб&
леної молочної продукції (табл. 3).
Щодо ринкової пропозиції молока та мо&
лочної продукції, то за даними Держкомста&
ту України обсяги виробництва молочної
продукції коливаються на протязі 2015—
2019 років, то зростаючи, то скорочуючись.
Так, по молоку та вершках незгущених у
2019 році порівняно з 2011 роком можна
відмітити стабілізацію та зростання вироб&
ництва. По сиру плавленому, молоку та вер&
шках згущених, молоку і вершках коагульо&
ваних, йогурту рідкому та сквашеному мо&
локу в 2018—2019 роках виробництво про&
дукції продовжує зростати (табл. 4).
Одним з чинників стабілізації ринку моло&
ка та молочних продуктів є рівень закупівель&
них цін. У країнах ЄС у 2020 році середня ціна
закупівлі молока склала 38, 07 євро за 100 л. Се&
редня ціна реалізації молока сирого усіх видів
сільськогосподарськими підприємствами (без
ПДВ) у 2020 році по Україні склала 29,36 євро
за 100 л, що нижче на 8,71 євро (на 21%) [7]. Ви&
робництво молока перебуває на межі збитко&
вості, про що свідчить ціна реалізації. В Асоці&
ації виробників молока зауважують, якщо не
вжити заходів, то така тенденція призведе до
нищівного стану як у молочному скотарстві,
так і у молокопереробній промисловості [8].
Запобігти цьому може зростання на українсь&
кому ринку закупівельної ціни на сире молоко
(рис. 1).
Найвищі закупівельні ціни на молоко серед
основних країн виробників ЄС у лютому 2020 ро&
ку фіксувалися у Італії — 38,60 євро за 100 л,
Франції — 37,81 євро за 100 л, Нідерландах —
37,30 євро за 100 л молока. Найнижчі в Литві —
32,05 та Угорщині — 32,92 [9].
Важливий аспект аналізу стану та перспек&
тив розвитку ринку — визначення його експор&
тно&імпортного потенціалу. Згідно зі статис&
тичними даними, протягом 2017—2020 років об&
сяги експорту Україною молочних продуктів
Передплатний індекс 21847
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Таблиця 5. Обсяги експорту основних видів молочної продукції
за період 2017—2020 рр.
Роки
2017

Найменування

тис. дол.
США

тис. т
1

2018
тис. т

2019

тис. дол.
США

тис. т

2020

тис. дол.
США

тис. дол.
США

тис. т

2
3
4
5
6
7
8
9
401000000 молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин
14,06
9733,7
20,81
14733,8
25,21
15310,6
18,63
12005,3
402000000 молоко та вершки, згущені та з доданням цукру чи інших підсолоджувальних речовин
46,83
80585,3
35,50
59047,1
35,80
76205,0
27,4
55529,2

Динаміка,
% 2020 до
2019,
тис. дол.
США
10
-21,59

-27,41

403000000 маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір й інші ферментовані або сквашені (бактеріальними
заквасками) молоко та вершки, згущені або незгущені, з доданням або без додання цукру
чи інших підсолоджувальних речовин, ароматизовані
3,71
4179,8
5,47
8479,7
6,1
9901,0
5,7
8974,0
-9,36
404000000 молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин;
продукти, що складаються з натуральних компонентів молока, з доданням чи без додання цукру,
або інших підсолоджувальних речовин
31,93
24827,8
31,94
21927,7
24,14
18254,9
26,91
22304,7
22,18

30,42

9,05

405000000 масло вершкове та інші жири, вироблені з молока; молочні пасти
129787,7
30,38
128606,4
18,28
77086,7
11,22

48731,5

-36,78

32510,2

406000000 сири всіх видів і кисломолочний сир
8,34
30797,8
7,17
26778,5

24414,8

-8,83

281624,5

Загальний обсяг експорту молочної продукції
263595,5
223536,7

6,35

171959,5

Джерело: Державна служба статистики України:kr.ukrstat.gov.ua/web.htm

коливаються, зростаючи або зменшуючись.
Різке скорочення обсягів експорту молочних
продуктів у 2020 році порівняно з 2019 роком
спостерігамо по всіх групах класифікації мо&
лочної продукції, крім групи 404000000, в ме&
жах від 8,83% до 36,78%. Найбільши обсяги у
структурі експорту у 2020 році склали молоко
та вершки згущені — 55529,2 тис. дол. США
(32,3%) та масло вершкове та інші жири —
48731,5 тис. дол. США (28,3%).
Основними експортерами вітчизняної
молочної продукції у 2020 році були Молдо&
ва, Грузія, Казахстан, Азербайджан, Вірме&
нія, Китай та Ізраіль. У 2020 році порівняно
з 2019 роком обсяги експорту молочної про&
дукції у Молдову, Грузію, Азербайджан та
Казахстан зросли в межах 9—11% по кожній
країні. Обсяги експорту молочної продукції
за даними чотирьох країнах у загальному
обсязі експорту молочної продукції у 2020 році
склали 48,2%. У 2020 році в порівнянні з
2019 роком загальні обсяги експорту молоч&
ної продукції зменшились на 51577,2 тис.
дол. США (на 23%). Експорт молочної про&
дукції по Китаю зменшився на 46%, по
Польщі на 63%. Слід відзначити у 2020 році
Польща зменшуючи обсяги експорту молоч&
ної продукції збільшила імпорт цієї про&
дукції в Україну на 68%.
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В Україну імпортують переважно молоко,
десертно&йогуртну продукцію та сири. Ос&
новними постачальниками молочної про&
дукції на вітчизняний ринок є Польща, Німеч&
чина, Білорусь, Нідерланди, Франція, Італія,
Бельгія.
ВИСНОВОК

Для успішного розвитку вітчизняного рин&
ку молока і молочних продуктів не вистачає
адекватної і стабільної державної підтримки.
Сьогодні молокопереробний комплекс Украї&
ни переживае чи не найглибшу кризу за останні
20 років. В Асоціації виробників молока заува&
жують: якщо не вжити заходів, то така тенден&
ція приведе до жалюгідного стану як у молоч&
ному скотарстві, так і в молокопереробній про&
мисловості, відновити, які буде вкрай важко
[10].
Сьогодні в Україні відбувається відмиран&
ня неефективних молокопереробних під&
приємств, що можна пояснити такими причи&
нами:
— дуже низькими світовими цінамм на мо&
локо та молочні продукти;
— нездатністю вітчизняного ринку молока
і молочних продуктів випускати та експорту&
вати продукцію, яка мала б попит не лише в
країнах СНД, а і в країнах ЄС;
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— зниженням купівельної спроможності
населення.
У таких умовах отримувати прибуток і роз&
виватися можуть лише потужні підприємства,
які мають сучасну та ефективну організацію
всіх виробничих процесів — від закупівлі мо&
лока до реалізації готової молочної продукції.
Одне з головних завдань сьогодення для
виробників та переробників молока є встанов&
лення активної співпраці як між собою, так і з
потенційними споживачами, а саме: активіза&
ція діалогу вічизняних виробників молока та
молочних продуктів, що виробляють якісну
продукцію, із потенційними споживачами для
просування її позитивного іміджу та створен&
ня системного експорту. Такі організації, як,
наприклад, Асоціація виробників молока по&
винна активно працювати над стимулюванням
експорту вітчизняної продукції.
Лише за умови спільних зусиль держави,
виробників та переробників молока вітчизня&
ний ринок молока і молочних продуктів може
приносити прибуток та успішно експортувати
українську молочну продукцію на європейські
ринки та ринки інших країн світу.
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PROCESS ORIENTED MANAGEMENT OF INNOVATION ACTIVITY OF UKRAINIAN
ENTERPRISES
У статті охарактеризовано специфіку використання процесного підходу як засобу удосконалення управління
інноваційною діяльністю підприємств України. Розвинуто методичний апарат застосування зазначеного підходу як
інструменту підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю підприємств в Україні.
При вирішенні завдань дослідження як базовий використовувався системний підхід, що дозволило представити
застосування процесного підходу у якості способу підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок
більш ефективного використання складових системи управління.
Охарактеризовано переваги та недоліки використання такого управління в практиці орієнтованих на інновації
підприємств. Сформовано модель розвитку підприємств в Україні, що базується на впровадженні концепції процесL
ноLорієнтованого управління та сформульовано способи удосконалення системи управління інноваційною діяльніL
стю вітчизняних підприємств за допомогою впровадження процесного підходу. Така модель слугує орієнтиром під
час аналізу процесів розвитку як підприємства взагалі, так і його окремих напрямів діяльності та сфер управління.
Показано, що процесноLорієнтоване управління інноваційною діяльністю забезпечує підвищення ефективності
виробництва через впровадження інновацій з більшою економією ресурсів, більш ефективним контролем їх викориL
стання та зрозумілою архітектурою та послідовністю дій в ході розробки, впровадження та поширення інновацій.
Показано потенціал реалізації процесного підходу щодо оптимізації вартісних характеристик інноваційної продукції
(послуг), асортиментної політики та цінності бренду, забезпечуючи зростання ефективності взаємодії зі споживачаL
ми та якості продукції (послуг) загалом.
The purpose of this article is to substantiate and development of the methodological apparatus of application of the
process approach as a tool to increase the efficiency of innovation management of enterprises in Ukraine. Based on the
successful experience of the developed countries of the world, the need for widespread dissemination of processLoriented
management of innovation activities in the domestic practice of the microLlevel is actualized in the article. Such changes
are necessary in order for enterprises to be able to overcome the existing problems associated with competitive pressure
in the context of market liberalization, as well as to ensure further sustainable operation and development.
The system approach was used as a basis in solving the research problems, which allowed to present the application
of the process approach as a way to increase the efficiency of the enterprise through more efficient use of the components
of the management system.
The article describes the specifics of using the process approach as a means of improving the management of innovation
activities of Ukrainian enterprises. The advantages and disadvantages of using such management in the practice of
innovationLoriented enterprises are described.
A model of enterprise development in Ukraine is formed, which is based on the implementation of the concept of
processLoriented management and formulates ways to improve the management system of innovation activities of
domestic enterprises through the introduction of a process approach. This model serves as a guide in the analysis of the
development processes of the enterprise as a whole and its individual activities and areas of management. It is shown
that processLoriented management of innovation provides increased production efficiency through the introduction of
innovations with greater resource savings, more effective control of their use, and clear architecture and sequence of
actions during the development, implementation, and dissemination of innovations.
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The potential of the process approach is to optimize the cost characteristics of innovative products (services),
assortment policy, and brand value, ensuring the growth of efficiency of interaction with consumers and the quality of
products (services) in general.

Ключові слова: процесний підхід, процесноорієнтоване управління, інновації, інновацій
на діяльність, підприємство, управління інноваційною діяльністю.
Key words: рrocess approach, processoriented management, innovation, innovation, enterprise,
innovation management.
ПРОБЛЕМА І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З НАУКОВИМИ
І ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Щоб ефективно реагувати на виклики гло&
балізації, вітчизняні підприємства повинні
реалізовувати зміни в напрямку інноваційного
розвитку, що змушує їх до підвищення ефек&
тивності операційної діяльності, постійного
вдосконалення системи управління, впровад&
ження найновіших технологій, в тому числі —
технологій управління. Такі зміни є необхідни&
ми для того, щоб підприємства могли долати
існуючі проблеми, пов'язані з конкурентним
тиском в умовах лібералізації ринків, а також
забезпечувати подальше стале функціонуван&
ня та розвиток [8].
Розвиток системи управління підприємства&
ми є такою впорядкованою послідовністю змін,
у результаті яких настає прогрес, який можна
спостерігати в ключових економічних (зростан&
ня обсягів послуг, прибутку, рентабельності,
обсягів ринку, запасів підприємства тощо), а та&
кож неекономічних показниках підприємства.
Цей процес, за сучасних умов, доцільно стиму&
лювати через розробку, впровадження та поши&
рення інновацій, що обумовлює важливість
ефективного управління інноваційною діяльні&
стю на підприємствах України.
Водночас необхідність подальшого розвит&
ку теоретико&методологічної бази управління
інноваційною діяльністю підприємств України
потребує дослідження, наукового обгрунту&
вання, розвитку нових управлінських підходів,
технологій і методів для вдосконалення систе&
ми управління на мікрорівні. Особливу перс&
пективу в цьому сенсі має реалізація процес&
ного підходу до управління, що сприяє забез&
печенню ефективності і результативності
діяльності завдяки оптимізації процесів та
удосконалення структури та обсягів витрат.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасному науковому середовищі зростає
інтерес до дослідження питань реалізації про&
цесного підходу як серед зарубіжних, так і з
боку вітчизняних фахівців. У цьому контексті слід
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відзначити роботи О. Андрійчука [1], Х. Бінне&
ра [2], Л. Борисової [3], Ю. Верича [4], М. Да&
нилюка [5], Г. Кокінза [8], О. Корзаченкa [10],
І. Ладико [12], О. Солосіч та О. Хринюк [14],
В. Тупкало [15], Л. Шимановської&Діанич [16],
у яких розкриваються основний зміст концепції
процесно&орієнтованого управління і техно&
логії використання процесного підходу в уп&
равлінні підприємствами, зокрема, з точки зору
їх впливу на розвиток інноваційної діяльності
цих підприємств [1; 9; 11]. Аналіз наукових пуб&
лікацій за зазначеною проблематикою показує
також, що найбільший пріоритет мають моде&
лювання і оптимізація бізнес&процесів, значно
меншою мірою — застосування процесного
підходу в управлінні інноваційною діяльністю
підприємств України.
Слід відзначити, що, попри порушення
актуальної проблематики, значну кількість
подібних робіт характеризують недостатня
предметна і методологічна визначеність, знач&
на описовість, недостатнє урахування специф&
іки підприємств, що діють у конкретних умо&
вах (зокрема, в умовах вітчизняного бізнес&се&
редовища); недостатня зорієнтованість на ви&
рішення конкретних проблем практики.
МЕТА СТАТТІ

Метою статті є обгрунтування та розвиток
методичного апарату застосування процесно&
го підходу як інструменту підвищення ефектив&
ності управління інноваційною діяльністю
підприємств в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Система управління інноваційною діяль&
ністю підприємства є невід'ємним елементом
загальної системи управління сучасним під&
приємством, яке є орієнтованим на ефективну
розробку, впровадження та поширення іннова&
ційної продукції (послуг) та реалізацію інно&
вацій у власному технологічному процесі.
При вирішенні завдань управління іннова&
ційною діяльністю як складової загальної сис&
теми управління передусім доцільне застосу&
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вання системного підходу, суть якого в тому що
усі елементи системи і усі операції в ній повинні
розглядатись як єдине ціле, у взаємозв'язку
один з одним. Водночас процесний підхід є ло&
гічним доповненням системного підходу, і його
застосування в управлінні інноваційною діяль&
ністю підприємств є доречним з тієї причини,
що окрім важливості впливу і взаємодії зовні&
шнього і внутрішнього середовища, перетво&
рення входів і виходів, які досліджує систем&
ний підхід, в управлінні інноваційною діяльні&
стю особлива увага приділяється процесам
(розробка інноваційної продукції (послуг), їх
реалізація, обслуговування, планування,
організація тощо).
Основним принципом застосування процес&
ного підходу в управлінні підприємством є
принцип керування послідовністю операцій, що
виконуються [4; 5]. В цьому сенсі процесно&
орієнтоване управління інноваційною діяльні&
стю є, по суті, інструментом для здійснення
контролю, координації тимчасових і просторо&
вих аспектів виконання завдань, пов'язаних з
розробкою, впровадженням і поширенням
інновацій на підприємстві. При цьому під інно&
ваційним процесом розуміється завершена по&
слідовність логічно взаємопов'язаних між со&
бою операцій, необхідних для впровадження і
поширення інновацій на підприємстві.
Процесно&орієнтоване управління іннова&
ційною діяльністю на підприємстві забезпечує
зв'язок між окремими процесами в рамках си&
стеми процесів, а також їх комбінацію і взає&
модію. Його застосування має наступні пере&
ваги [9—11]:
— дозволяє знизити функціональні бар'є&
ри між підрозділами підприємства за рахунок
посилення горизонтальних зв'язків;
— забезпечує трансформацію підходів до
організації робіт (посилюючи горизонтальні
зв'язки та послаблюючи вертикальні);
— дає можливість більш чітко визначати
зв'язок між співробітниками підприємства та
конкретними завданнями, за виконання яких
вони відповідають, що веде до кращого розу&
міння ними вимог та специфіки щодо викону&
ваної роботи, наслідком чого стає підвищення
ефективності використання ресурсів, як людсь&
ких, так інших;
— забезпечує можливість відслідковувати
різні аспекти діяльності підприємства, робить
її більш прозорою за рахунок єдності інфор&
маційних потоків, що дозволяє своєчасно
здійснювати коригувальні дії з метою усунен&
ня причин зниження ефективності та має на&
слідком оптимізацію діяльності підприємства;
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— дозволяє знизити витрати підприємства,
викликані дублюванням функцій, яке часто зу&
стрічається в функціонально&орієнтованих
організаціях.
Застосування процесного підходу в управ&
лінні інноваційною діяльністю веде до підви&
щення ефективності виробництва через впро&
вадження інновацій з більшою економією ре&
сурсів, більш ефективним контролем їх вико&
ристання та зрозумілою архітектурою та по&
слідовністю дій в ході розробки, впроваджен&
ня та поширення інновацій.
Дослідники відзначають також гнучкість та
адаптивність підприємства до змін у зовніш&
ньому середовищі як перевагу при застосуванні
процесного підходу до управління [6;13].
Натомість, поряд із численними перевагами
впровадження процесно&орієнтованого управлі&
ння інноваційною діяльністю на підприємстві мож&
на відзначити також і його певні недоліки [3; 7]:
— надання пріоритетного значення розвит&
ку технологій призводить до зменшення уваги
щодо розвитку інших сфер та напрямів діяль&
ності підприємства;
— відносна складність повноцінного впро&
вадження процесного підходу на практиці.
На думку багатьох фахівців, у сфері теорії
управління важливим критерієм ефективності
управління є зниження витратоємності про&
дукції [6; 7]. Натомість, інші фахівці вважають
[8; 11], і ми з ними погоджуємось, що знижен&
ня рівня витратоємності є важливим завданням,
але не основною метою управління, оскільки
воно може супроводжуватись зниженням
якості продукції, відмовою від виробництва і
реалізації тих, що мають попит окремих перс&
пективних, але витратоємних видів продукції,
зміною пріоритетів стратегічного розвитку. У
контексті останнього можна розглядати техно&
логічні інновації. Ефективна система управ&
ління інноваційною діяльністю на підприємстві,
що базується на процесному підході дозволяє:
— рухатися до поставлених стратегічних
цілей;
— планувати доходи і витрати;
— визначати пріоритети в інноваційній
діяльності;
— планувати рух грошових коштів і рух то&
варно&матеріальних цінностей в процесі роз&
робки, впровадження та поширення інновацій;
— відстежувати і контролювати фінансові
результати діяльності підприємства загалом і
за окремими центрами відповідальності;
— будувати і оцінювати внутрішні показни&
ки ефективності, продуктивності, ліквідності і
рентабельності.
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Таблиця 1. Перелік видів діяльності проінноваційноMорієнтованих підприємств,
структурованих за бізнесMпроцесами
Бізнес-процес
1
1.1. Маркетинг

1.2. Розробка інноваційної
продукції (послуг)

1.3. Реалізація інноваційної
продукції (послуг)
1.4. Управління постачанням
для реалізації інноваційної
продукції (послуг)
1.5. Розробка і супровід
інформаційних систем і
технологій
1.6. Ресурсне забезпечення
розробки та реалізації
інноваційної продукції (послуг)
2.1. Вдосконалення управління

2.2. Управління охороною
довкілля
2.3. Управління зовнішніми
зв'язками
2.4. Управління зв'язками з
громадськістю
2.5 Управління фінансами

2.6. Управління персоналом
2.7. Інформаційне забезпечення
управління діяльністю компанії
3.1. Розрахункове
обслуговування
3.2. Надання інформаційнодовідкових послуг
3.3. Сервісне обслуговування

Вид діяльності
2
1. Основні бізнес-процеси
1.1.1. Управління маркетингом.
1.1.2. Сегментація ринку інноваційної продукції (послуг).
1.1.3. Маркетинговий аналіз.
1.1.4. Рекламування і просування інноваційної продукції (послуг)
1.2.1. Координація процесу розробки інноваційної продукції (послуг).
1.2.2. Проєктування і розробка нових послуг, процесів їх створення і
процедур обслуговування.
1.2.3. Створення і випробування прототипів
1.3.1. Управління процесом реалізації інноваційної продукції (послуг).
1.3.2. Експлуатація, контроль стану, технічне обслуговування і ремонт
інноваційної продукції (послуг)
1.4.1. Управління закупівлями.
1.4.2. Отримання матеріалів і організація складського господарства.
1.4.3. Контроль забезпеченості матеріальними запасами
1.5.1. Управління ресурсами інформаційної системи.
1.5.2. Розробка і супровід застосовних програм.
1.5.3. Розробка і управління системами захисту інформації.
1.5.4. Надання інформаційних звітів
1.6.1. Ресурсне забезпечення розробки інноваційної продукції (послуг).
1.6.2. Ресурсне забезпечення реалізації інноваційної продукції (послуг)
2. Допоміжні бізнес-процеси
2.1.1. Загальне поточне управління організацією.
2.1.2. Розробка і ведення процесу безперервного вдосконалення діяльності
компанії
2.2.1. Розробка і реалізація стратегії управління захистом довкілля.
2.2.2. Відновлення довкілля
2.3.1. Управління зовнішніми зв'язками
2.4.1. Управління зв'язками з громадськістю
2.5.1. Ведення бухгалтерського обліку.
2.5.2. Оцінка фінансової ефективності.
2.5.3. Внутрішній аудит і контроль
2.6.1. Організація кадрового документообігу.
2.6.2. Планування і проведення навчання співробітників
2.7.1. Інформаційне забезпечення управління діяльністю компанії
3. Управлінські бізнес-процеси
3.1.1. Управління процесом розрахункового обслуговування.
3.1.2. Проведення розрахунків зі споживачами та контрагентами
3.2.1. Надання інформаційно-довідкових послуг
3.3.1. Управління сервісним обслуговуванням.
3.3.2. Обробка запитів і надання сервісної підтримки користувачів.
3.3.3. Оцінка якості сервісного обслуговування

Джерело: складено автором на основі [1; 9; 11].

З огляду на це, у загальному вигляді про&
вадження процесно&орієнтованого управління
інноваційною діяльністю спрямоване на: підви&
щення ефективності управління на рівні окре&
мих підприємств (за певними, показаними вище
напрямами) а також на забезпечення можли&
вості оперативного ухвалення управлінських
рішень.
У цьому контексті вихідним етапом побудо&
ви ефективної системи процесно&орієнтовано&
го управління інноваційною на рівні підприєм&
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ства є структурування процесів на даному кон&
кретному підприємстві. Так, у таблиці 1 пока&
зано структуровані за групами видів діяльності
і процеси, орієнтовані на особливості діяль&
ності проінноваційно&орієнтованих підпри&
ємств.
Щоб визначити, чи підприємство є орієнто&
ваним на процеси організації, або підтвердити
вірність дій на шляху до переходу на принципи
процесного управління, потрібно представити
так званий мінімум процесного підходу. На
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Таблиця 2. Оптимізація кількості функцій контролю
думку автора, процесно&орієнто&
на основі аналізу процесу впровадження інновацій
ваним може вважатись під&
приємство, в якому:
Пропонована мінімізація кількості
Поточна ситуація щодо реалізації процесу
— ідентифіковано процеси;
контрольних функцій в процесі
впровадження інновацій
впровадження інновацій
— побудовано карти зв'язків
1. Прийняття рішення щодо впровадження
1. Прийняття рішення щодо
процесів;
інновації.
впровадження інновації.
— існує система вимірювання 2. Підготовка документів по впровадженню
2. Підготовка документів по
впровадженню інновацій.
результативності процесів, а та& інновацій.
3. Підготовка резервів ресурсів
кож реалізовується процес уп& 3. Контроль (на рівні документів).
4. Підготовка резервів ресурсів для
для впровадження інновацій.
равління ними, спрямований на впровадження інновацій.
4. Контроль (на рівні ресурсів).
5. Організація впровадження
5. Контроль (на рівні ресурсів).
їх постійне вдосконалення.
інновацій.
Аналіз процесів, що реалізу& 6. Організація впровадження інновацій.
6. Організація надання доступу до
7. Контроль (на рівні організації).
ються на проінноваційно&орієн& 8. Організація надання доступу до інновації
інновації споживачів.
7. Контроль (на рівні реалізації).
тованих підприємствах в Україні споживачів.
8. Коригування даних про надання
9.
Контроль
(на
рівні
реалізації).
за наведеною в таблиці 1 струк&
10. Коригування даних про надання доступу
доступу споживачам до інновації.
турою, дозволив виявити певні споживачам до інновації.
9. Розрахунок вартості
інноваційної продукції (послуг) та
проблеми, характерні для діяль& 11. Контроль (на рівні доступу).
Розрахунок вартості інноваційної продукції
інших маркетингово-збутових
ності таких підприємств. Зокре& 12.
параметрів
(послуг) та інших маркетингово-збутових
ма — проблемою є несистемність параметрів
та неузгодженість процесів, по&
Джерело: розроблено автором.
в'язаних з контролем впровад&
ження інновацій. Отже, можна рекомендувати ністю вітчизняних підприємств за допомогою
мінімізувати функції контролю, скоротивши з впровадження процесного підходу.
Впровадження процесного підходу в прак&
п'яти до двох стадій контроль етапів процесу,
що дасть можливість забезпечити пришвидшен& тику роботи вітчизняних підприємств дозво&
ня надання доступу до інновацій з подальшим лить об'єднати в цілісну систему планування,
можливим коригуванням даних за результата& облік і аналіз витрат за видами, місцем їх фор&
ми контролю на найважливіших етапах: ресур& мування і обсягами калькуляції, нормативний
облік витрат, методи калькуляції собівартості
си, ефективність реалізації (табл. 2).
Проблеми організації процесів у ході вико& та способи віднесення витрат за процесами на
нання завдань розвитку ведуть до зниження відповідні послуги телекомунікацій, плануван&
ефективності діяльності, індикаторами чого є: ня, облік і аналіз виробничих інвестицій.
невиправдано завищені терміни обслуговуван&
ня клієнтів; втрачена вигода від нереалізованих
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
угод; надмірні управлінські та виробничі ви&
ДОСЛІДЖЕННЯ
трати. Автором визначено мету впровадження
Основними перевагами процесно&орієнто&
процесно&орієнтованого управління інновацій& ваного управління інноваційною діяльністю на
ною діяльністю вітчизняних підприємств, якою підприємстві є спрямованість такого управлін&
є збільшення частки підприємства на сегментах ня на кінцевий результат, підвищення резуль&
ринку інноваційних товарів та послуг та підви& тативності та ефективності підприємства щодо
щення доходності підприємства за рахунок досягнення поставлених цілей. Такий підхід,
впровадження інноваційних технологій та роз& зважаючи на проаналізовані в роботі переваги
витку прогресивних бізнес&моделей діяльності. та обмеження щодо його застосування, доціль&
На основі представленої мети, а також про& но поширювати в практиці управління іннова&
блем, пріоритетів та індикаторів розвитку сис& ційною діяльністю вітчизняних підприємств, що
теми управління інноваційною діяльністю дасть можливість забезпечити конкуренто&
вітчизняних підприємств, автором сформова& спроможність таких підприємств через зрос&
но модель розвитку підприємств в Україні, що тання ефективності виробництва через впро&
базується на впровадженні концепції процес& вадження інновацій з більшою економією ре&
но&орієнтованого управління (рис. 1).
сурсів, більш ефективним контролем їх вико&
Така модель слугує орієнтиром під час ана& ристання, зрозумілою архітектурою та по&
лізу процесів розвитку як підприємства взагалі, слідовністю дій в ході розробки, впроваджен&
так і його окремих напрямків діяльності та сфер ня та поширення інновацій.
управління, зокрема — управління витратами.
У статті запропоновано модель розвитку
У таблиці 3 згруповано способи удоскона& підприємств в Україні, що базується на впро&
лення системи управління інноваційною діяль& вадженні концепції процесно&орієнтованого
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Джерело: розроблено автором.

Рис. 1. Модель розвитку підприємств в Україні, що базується на впровадженні концепції
процесноMорієнтованого управління
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управління та сформульовано спо&
соби удосконалення системи уп&
равління інноваційною діяльністю
вітчизняних підприємств за допо&
могою впровадження процесного
підходу. Зазначені способи визна&
чають потенціал реалізації такого
підходу щодо оптимізації вартіс&
них характеристик інноваційної
продукції (послуг), асортиментної
політики та цінності бренду, забез&
печуючи зростання ефективності
взаємодії зі споживачами та якості
продукції (послуг) загалом.

Таблиця 3. Способи удосконалення системи управління
інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств за
допомогою впровадження процесного підходу
Сфера
1. Вартість
інноваційної
продукції
(послуг)
2. Цінність
бренду

3. Асортимент
інноваційної
продукції
(послуг)

Способи удосконалення за допомогою процесного підходу
Аналіз процесів реалізації продукції (надання послуг) допоможе
розкрити шляхи підвищення ефективності діяльності, зокрема, за
рахунок застосування механізмів самообслуговування і
електронної комерції (e commerce)
Маркетингова діяльність, спрямована на високоприбуткові
сегменти ринку, інноваційні товари та послуги, дозволить
оптимізувати операційні витрати. В цьому контексті процесний
підхід дозволяє більш точно виділити найбільш ефективні
послуги та продукти завдяки попроцесному обліку витрат та
віднесенню їх на послуги
Аналіз показників рентабельності за кожним видом продукції
(послуг), що розраховуються на основі результатів попроцесного
обліку витрат, в контексті аналізу сукупного прибутку дає
можливість підприємству оптимізувати портфель пропонованих
ринкових продуктів, визначити найбільш витратні та недоцільні
для розвитку, скоригувати цінову політику
Підвищити ефективність підтримки користувачів можливо
шляхом концентрації зусиль на забезпеченні якості процесів
обслуговування при одночасній оптимізації витрат на ці процеси.
Як наслідок, підвищена увага до клієнтського обслуговування
дозволить запобігти потенційним проблемам та зекономити
ресурси на вирішення непродуктивних суперечок
Процес оптимізації технологічних та технічних параметрів
інноваційної продукції (послуг) на основі даних обліку витрат та
віддачі від конкретних процесів (зокрема, на основі інформації,
отриманої в процесі виконання всіх попередніх способів
підвищення рівня задоволення потреб споживачів), повинен бути
орієнтованим на оптимізацію якості інноваційної продукції
(послуг) за конкретними параметрами, стандартами,
очікуваннями клієнтів з метою забезпечення оптимального
балансу між якістю та витраченими на її забезпечення ресурсами
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