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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ НА 
МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ

Анотація. У статті розглядаються критерії оцінювання країн, що застосову-
ються такими міжнародними організаціями, як Світовий економічний форум в 
Давосі, Швейцарський економічний інститут, Світовий банк, американський 
дослідницький центр «The Heritage Foundation», ООН, міжнародною організа-
цією Transparency International. Досліджено рейтинг України за допомогою 
наступних показників: індекс глобальної конкурентоспроможності, індекс гло-
балізації, індекс легкості ведення бізнесу, індекс економічної свободи, індекс 
сприйняття корупції, індекс розвитку людського потенціалу. Також проаналі-
зовані сильні й слабкі сторони української економіки.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, економіч-
ний розвиток, критерії оцінювання, рейтинг конкурентоспроможності.

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та 
практичними завданнями. Стале зростання економіки будь-якої дер-
жави потребує сприятливих умов для ведення бізнесу, що передбачає 
системне посилення конкурентних переваг порівняно з іншими кра-
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їнами світу і сприяє підвищенню адаптивності економічної системи 
до зовнішніх збурень. Конкурентоспроможність економіки та методи 
її визначення перебувають у центрі уваги економістів та урядовців, 
оскільки впливають на досягнення динамічного економічного розви-
тку та підвищення якості життя населення. Досягнення високого 
рівня конкурентоспроможності є стратегічною метою для України, 
бо сприятиме формуванню сильної держави із сформованою та роз-
виненою ринковою і галузевою структурою, кваліфікованими фахів-
цями та передовим науковим потенціалом.

Аналіз останніх публікацій із проблеми. Наукове підґрунтя для 
дослідження конкурентоспроможності закладено професором Гар-
вардського університету Майклом Портером у праці «Конкурентні 
переваги країн». Дослідженнями теорії конкурентоспроможності за-
ймалися також Дж. Сакс, Й. Шумпетер, В. Нордхауз, Д. Веймер, 
Р. Фатхутдінов, О. Нагорний, А. Уніят, В. Новицький та ін. У їхніх 
роботах створено теоретичне підґрунтя, що визначає сутність, мето-
ди та механізми управління конкурентоспроможністю національної 
економіки.

Невирішені проблеми дослідження. Починаючи з 2014 року оцін-
ка України в міжнародних рейтингах конкурентоспроможності стрім-
ко падає. Це пов’язано з військовими діями на території країни. 
Протистояння на Донбасі призводять до постійного зниження загаль-
ноекономічних показників, руйнування інфраструктури, зниження 
виробництва. Тому пошук шляхів підвищення конкурентних позицій 
України у світовому економічному просторі є особливо актуальним.

Мета дослідження. Дослідження та оцінка рейтингу України у 
відображенні міжнародних організацій.

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Одним із най-
важливіших критеріїв оцінки стану держави, за якими проводиться 
оцінка рівня її добробуту та соціально-економічного розвитку, є 
конкурентоспроможність, тобто сукупність властивостей, притаман-
них національній економіці, що визначають здатність держави кон-
курувати з іншими країнами. Визначивши місце і роль держави на 
світовому ринку, можна установити чітку стратегію забезпечення 
економічної безпеки України у міжнародних вимірах, адже вона є 
запорукою позитивних змін у взаємовідносинах України з усіма 
гравцями світового ринку: інвесторами, кредиторами, ТНК, урядами 
держав [1].

Для порівняння рівня конкурентоспроможності держав проводить-
ся ранжування держав за допомогою комплексних індексів, що гру-
пують у собі різні зважені показники. В основу цих індексів покла-
дено ключові фактори, що впливають на економічне, політичне 
становище. Найбільш відомими є: індекс глобальної конкурентоспро-
можності (the global competitiveness index), індекс глобалізації 
(KOF Index of Globalization), індекс легкості ведення бізнесу (Ease 
of doing business Index), індекс економічної свободи (Index of Economic 
Freedom), індекс розвитку людського потенціалу (Human Development 
Index). Рейтинги індексів є важливим інструментом, який політичні 
діячі та лідери бізнесу можуть використовувати для формулювання 
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досконалішої економічної політики, забезпечення економічної без-
пеки та інституціональних реформ в економіці, підвищення конку-
рентоспроможності держави.

Щорічно з 1971р. складаються рейтинги конкурентоспроможнос-
ті країн, які доповідаються на Всесвітньому економічному форумі. 
Методологія визначення конкурентоспроможності змінювалась про-
тягом років. З 2000р. Дж. Саш запропонував використання індексу 
конкурентоспроможності для росту (GrowthCompetitivenessIndex), що 
базувався на теорії економічного росту. Роботу в цьому ж напрямку 
продовжив професор Майкл Портер, який запропонував індекс кон-
курентоспроможності бізнесу (BusinessCompetitivenessIndex), що ба-
зується на детальному дослідженні мікроекономічних аспектів в тій 
чи іншій країні.

У 2004р. за методикою професора Колумбійського університету 
Ксав’є Сала-і-Мартіна розраховується індекс глобальної конкуренто-
спроможності (GlobalCompetitivenessIndex), який поєднує як макро-, 
так і мікроекономічні фактори. Відповідно до цієї методики країна 
отримує оцінку, яка базується на розрахунку за 12 основними кри-
теріями: державні установи, інфраструктура, макроекономічна ста-
більність, охорона здоров’я та початкова освіта, вища освіта і на-
вчання, ринок товарів, ринок праці, фінансовий ринок, рівень роз-
витку і використання технологій, обсяг внутрішнього ринку, 
розвиток бізнесу та інновацій.

За результатами звіту Всесвітнього економічного форуму (Global 
Com petitivenessIndex 2016-2017) Україна посіла 85 місце серед 140 
держав, що на 6 сходинок нижче порівняно з минулим роком (та-
блиця 1). Це – наслідок збройного конфлікту на території України, 
що призводить до погіршення загальноекономічного становища, 
руйнування інфраструктури, скорочення виробництва та зниження 
інвестиційної привабливості.

Таблиця 1
Україна в рейтингу глобальної конкурентоспроможності  

Всесвітнього економічного форуму*

Показник

Місце України

Сусіди України по 
рейтингу  

2016–2017

Країна-лідер  
(1 місце) у 2016-

2017рр.

2
0
1
6
-2

0
1
7
р
р
.

(з
1
4
0
 к

р
а
їн

)

2
0
1
5
-2

0
1
6
р
р
. 

(з
 1

3
8
 к

р
а
їн

)

2
0
1
4
-2

0
1
5
р
р
. 

(з
 1

4
4
 к

р
а
їн

)

1 2 3 4 5 6

Базові вимоги 102 101 87 Молдова, Бразилія Сінгапур

Підсилювачі 
ефективності

74 65 67 Македонія, Кенія США

Інновації  
і розвиток

73 72 92 Бразилія,Ефіопія Швеція

Інститути 129 130 130 Молдова, Аргенти-
на Фінляндія

Інфраструктура 75 69 68 Сербія, Чорногорія Гонконг
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1 2 3 4 5 6

Макроекономіч-
не середовище

128 134 105 Ліберія, Барбадос Норвегія

Охорона 
здоров’я і по-
чаткова освіта

54 45 43 Сербія,  
Словаччина Фінляндія

Вища освіта і 
професійна 
підготовка

33 34 40
Росія, ОАЕ Сінгапур

Ефективність 
ринку товарів і 
послуг

108 106 112
Молдова, Камерун Сінгапур

Ефективність 
ринку праці

73 56 80 Гана, Ліберія Швейцарія

Рівень розвитку 
фінансового 
ринку

130 121 107
Молдова, Іран Нова Зеландія

Технологічна 
готовність

85 86 85 Бруней, Ботсвана Швейцарія

Розмір ринку 47 45 38 Чехія, Перу Китай

Конкуренто-
спроможність
бізнесу

98 91 99 Казахстан,  
Нігерія Швейцарія

Інновації 52 54 81 Македонія,  
Барбадос Швейцарія

Глобальний 
індекс
конкуренто-
спроможності

85 79 76

Намібія, Греція Швейцарія

* Розробено за даними [2,3].

У світовій практиці для оцінки рівня залученості країн у гло-
бальні процеси Швейцарським економічним інститутом (KOF Swiss 
Economic Institute) розробляється індекс рівня глобалізації країн 
світу. Для проведення експертного аналізу використовувались ста-
тистичні дані міжнародних організацій, зокрема Всесвітнього банку, 
Міжнародного валютного фонду, ЮНЕСКО тощо. Кінцеве значення 
індексу коливається в межах від 0 до 100 балів та формується шля-
хом оцінки 24 показників, об’єднаних у 3 складові: глобалізація в 
економічній, соціальній та політичній сферах. Для оцінки рівня 
глобалізації додатково використовуються показники портфельних 
інвестицій, а також доходи нерезидентів у формі заробітної плати 
або прибутки від інвестицій, виражені у відсотках до ВВП. Що вище 
значення індексу глобалізації країни, то активніше вона залучена у 
світові процеси [8].

Згідно з «KOF IndexofGlobalization 2016» за 2016 рік Україна 
піднялась на одну позицію та зайняла 41 місце серед 207 країн [3]. 
Значення рівня глобалізації України досягло історичного максимуму 
і склало 70,71 бала, що дозволило країні випередити Росію (69,40), 
Молдову (63,14) та Білорусію (61,34) і розташуватись у рейтингу 
між Латвією (70,97) та Таїландом (70,45).

Закінчення таблиці 1
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Із метою порівняння сприятливості бізнес-середовища у різних 
країнах світу щороку Світовим банком складається Індекс легкості 
ведення бізнесу (Ease of Doing Business Index), який базується на 
вивченні та квантифікації національних законів, правил та постанов 
щодо ведення підприємницької діяльності.

В оцінці легкості ведення бізнесу DoingBusiness у 2016 році Укра-
їна зайняла 80 місце серед 189 країн та піднялась на 16 сходинок 
порівняно з 2015 роком і на 32 сходинки порівняно з 2014 роком 
(таблиця 2). Позитивні зміни відбулися за рахунок спрощення про-
цедури відкриття підприємства та сплати податків, введення елек-
тронної системи подачі звітності.

Таблиця2
Україна в легкості ведення бізнесу (Ease of doing business Index)*

Місце України
Зміни в рейтингу

2016р. 2015р. 2014р.

Реєстрація підприємства 20 76 69 +56

Отримання дозволу на 
будівництво 140 70 68 -70

Підключення до системи 
електропостачання 130 185 182 +55

Реєстрація власності 63 59 88 -4

Кредитування 20 17 14 -3

Захист інвесторів 70 109 107 +39

Оподаткування 84 108 157 +24

Міжнародна торгівля 115 154 153 +39

Забезпечення виконання 
контрактів 81 43 44 -38

Закриття підприємства 150 142 141 -8

Індекс легкості ведення 
бізнесу 80 96 112 +16

*Розроблено за даними [4,5]

Щороку американським дослідницьким центром «The Heritage 
Foundation» та газетою «The Wall Street Journal» опубліковується 
рейтинг економічної свободи країн світу (Index of Economic Freedom). 
Експерти Heritage Foundation визначають економічну свободу як 
«відсутність урядового втручання або перешкоджання виробництву, 
розподілу і споживанню товарів і послуг, за винятком необхідного 
громадянам захисту та підтримки свободи як такої».

У рейтингу економічної свободи Україна у 2017 році зайняла 166 
місце серед 180 країн світу, отримавши найнижчі показники не 
тільки серед країн Європи, а й пострадянського простору.

Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) скла-
дається комбінований показник, який характеризує якість життя 
людини в країнах та регіонах світу, так званий індекс розвитку 
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людського потенціалу (Human Development Index, HDI) [5]. Цей по-
казник розподіляє країни на чотири рівні розвитку та містить індекс 
тривалості життя, освіти та доходів населення. У 2015 році Україна 
посіла 84 місце з 187 країн світу. За період з 1990р. до 2015 року 
значення індексу зросло в середньому на 5,2%.

Висновки та перспективи подальших досліджень. За результата-
ми дослідження виявлено, що Україну роблять слабкою військовий 
конфлікт на Донбасі, макроекономічна нестабільність (інфляція, 
високі кредитні ставки, неефективне витрачання бюджетних ресур-
сів), епідемії корупції, низька якість суспільних інституцій, неспри-
ятливе підприємницьке середовище. Звідси саме реформування ін-
ституційного середовища закладає базу для майбутнього розвитку і 
є об’єктивною вимогою підвищення конкурентоспроможності Укра-
їни. Також зусилля держави варто спрямувати на формування спри-
ятливого бізнес-середовища, яке дозволить реалізувати наявний ін-
новаційний та людський потенціал і стане передумовою поступового 
підвищення міжнародної конкурентоспроможності України у світових 
рейтингах.
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Конкурентоспособность Украины на международном уровне

Аннотация. В статье рассматриваются критерии оценки стран, которые при-
меняются такими международными организациями, как Всемирный эконо ми-
ческий форум в Давосе, Швейцарский экономический институт, Всемирный 
банк, американский исследовательский центр «The Heritage Foundation», ООН, 
международной организацией Transparency International. Исследован рейтинг 
Украины с помощью следующих показателей: индекс глобальной конкурентос-
пособности, индекс глобализации, индекс легкости ведения бизнеса, индекс 
экономической свободы, индекс восприятия коррупции, индекс развития чело-
веческого потенциала. Также проанализированы сильные и слабые стороны 
украинской экономики.

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, 
экономическое развитие, критерии оценки, рейтинг конкурентоспособности.
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Ukrainian competitiveness at international level

Abstract. The article examines the criteria for assessing countries, is applied 
by international organizations such as the World Economic Forum in Davos, the 
Swiss Economic Institute, the World Bank, the American Research Center “The 
Heritage Foundation”, the United Nations, the international organization 
Transparency International. The rating of Ukraine is studied with the help of the 
following indicators: global competitiveness index, globalization index, ease of 
doing business index, economic freedom index, corruption perception index, human 
development index. Also, the strengths and weaknesses of the Ukrainian economy 
have been analyzed.
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НОВІ ПРІОРИТЕТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО
РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

Анотація. Обгрунтовано, що розвиток галузей національної економіки в 
Україні полягає у виборі сучасних пріоритетів функціонування на засадах кон-
курентоспроможного виробництва. Запропоновано дослідити процеси розвитку 
саме аграрного сектора, які свідчать про часткову втрату окремими галузями 
конкурентоспроможності, зокрема й рибним господарством. Досліджено про-
блемні аспекти у питанні вибору складових конкурентоспроможного розвитку 
галузей аграрного сектора економіки. Зроблено акцент на необхідності розро-
блення пропозицій до проекту Закону України «Про стимулювання розвитку 
агропромислового комплексу України». Серед заходів виокремлено підтримку 
виробництва продукції та доходів виробників, цінову стабілізацію на аграрному 
ринку.

Ключові слова: конкурентоспроможність, рибне господарство, аграрний 
сектор, галузь, експорт, виробництво.

Актуальність теми дослідження. Потреби виокремлення сучасних 
пріоритетів для забезпечення конкурентоспроможності галузей на-
ціональної економіки узгоджена, в першу чергу, із необхідністю 
європейської інтеграції економіки України в систему, де домінують 
конкурентоспроможні товаровиробники. Водночас в Україні виника-
ють специфічні особливості галузевої конкуренції. Особливо вказане 
вплинуло на те, що, наприклад, галузі аграрного сектора останніми 
роками знизили свою конкурентоспроможність, оскільки зріс за-
гальний обсяг імпорту, дефльований на частку сільськогосподарської 
продукції в загальному обсязі національного виробництва та спо-
живання.

Постановка проблеми. Стаття спрямована на дослідження про-
блемних аспектів у питанні виокремлення перспективних пріорите-
тів конкурентоспроможного розвитку галузей аграрного сектора 
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економіки. Зроблено акцент на необхідності надання пропозицій та 
методичних рекомендацій до проекту Закону України «Про стиму-
лювання розвитку агропромислового комплексу України».

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасні проблеми 
конкурентоспроможності досліджували такі вчені, як М. Портер 
[1; 13], А. Мур [2], Б. Гай [4], О. Гохберг [20] та інші, яких при-
йнято вважати відомими дослідниками з фундаментальних питань 
економічної науки. Вирішення проблем саме конкурентоспроможнос-
ті аграрного сектора посідає провідне місце в наукових працях 
О. Акулича [3], Ю. Кирилова [6], О. Кірейцевої [9], С. Кваші, О. Ви-
твицької [10], І. Червена [11], К. Наконечної [10; 15], О. Піменової  
[16], А. Тоніні [17], Т. Борисової [19] та інших вчених. Ми повністю 
погоджуємося з думкою Ю. Кирилова, що тільки конкурентоспро-
можність дозволить протистояти негативним глобалізаційним про-
цесам, акумулювати позитивний досвід європейської та міжнародної 
інтеграції та зміцнити свої позиції на світовому продовольчому 
ринку [6, С. 153]. Водночас у дослідженнях, присвячених підвищен-
ню конкурентоспроможності галузей, зокрема й аграрного сектора 
економіки, тільки фрагментарно приділяється увага і не завжди 
надається відповідь на сучасні виклики внутрішнього та зовнішньо-
го ринків. Тому нині невирішеними залишаються питання пошуку 
відповідей і виокремлення нових пріоритетів конкурентоспроможно-
го розвитку галузей аграрного сектора при сучасних продовольчих 
викликах. Тож потрібно розробити пропозиції та рекомендації для 
поліпшення конкурентоспроможності галузей аграрного сектора 
 економіки з урахуванням інтеграційних процесів у економічному 
розвитку.

Виклад основного матеріалу. З практичного погляду ряд процесів 
та явищ, що виникли внаслідок реформування аграрного сектора, 
спонукають до стимулювання конкурентоспроможного розвитку га-
лузей національної економіки України. Проте, на думку О. Акулича, 
конкурентоспроможність галузі – це здатність не лише перемагати 
у конкурентній боротьбі, а й брати у ній участь [3]. Потрібно під-
креслити, що конкурентоспроможність галузі формує конкуренто-
спроможність національної економіки [6; 8; 20], яка  визначається 
рівнем конкурентоспроможності підприємств, які її формують. У 
зв’язку з цим конкурентоспроможність галузі відображає характер 
галузевої конкуренції як на національному, так і на міжнародному 
ринках. 

Із узагальнення визначень конкурентоспроможності, наведених у 
працях дослідників, можна зробити висновок, що конкурентоспро-
можність галузі є складовим блоком багаторівневої економічної ка-
тегорії «конкурентоспроможність» поряд із конкурентоспроможністю 
товару, підприємства, регіону та власне національної економіки [5; 
7; 12]. Дійсно, трактування поняття конкурентоспроможності галузі 
набуває змісту саме в контексті наявності на ринку суб’єктів госпо-
дарювання, які конкурують.

О. Школьний стверджує, що трактування конкурентоспроможнос-
ті, зокрема аграрних підприємств, є здатністю останніх підтримува-
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ти та розширювати ринкову частку на національному та міжнарод-
ному ринках за рахунок застосування інноваційного менеджмен ту, 
ефективного використання наявних ресурсів, масштабів виробництва, 
а також його диверсифікації [12]. На визначальну роль основних 
факторів впливу на конку рентоспроможність суб’єкта агропромисло-
вого виробництва вказував і І. Червен та інші вчені. Так, на думку 
дослідників, до переліку відносяться робочі процеси, менеджмент 
якості, стратегія, закупівельні ціни, диспаритет цін [11; 14; 17; 18]. 
У контексті розгляду задач економічної науки у цій сфері необхідно 
звернути увагу на те, що Т. Борисовою запропоновано методику 
комплексної оцінки конкурентоспроможності галузей промисловості 
України в умовах економічної інтернаціоналізації. Методика грун-
тується на результатах опитування експертів та аналізі даних від-
критих джерел інформації [19]. Зазначимо також й те, що, на нашу 
думку, конкурентоспроможність галузі доцільно визначати за вели-
кими суб’єктами господарювання, частка яких становить не менше 
60 % від обсягів реалізації продукції у відповідній галузі, зокрема 
й рибного господарства. 

У даному контексті пропонуємо рівень конкурентоспроможності 
галузі рибного господарства визначати за формулою (1):
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(1)

де Кгал – рівень конкурентоспроможності галузі рибного господарства;            
n – кількість назв товару, що входять у певну групу; Vi – частка 
ринку і-го товару; Ki – конкурентоспроможність і-го товару на міс-
цевому, регіональному, національному, міжнародному ринках.

Повертаючись до аналізу прикладних напрацювань вчених, варто 
зауважити про диверсифікацію виробництва, розширення асортимен-
ту продукції [2; 4; 5; 14; 18]. Це спонукає виробників уникати ви-
роблення однорідної продукції, щоб забезпечити інтереси виробників, 
споживачів та держави. Отримані результати досліджень свідчать, 
щоб реалізувати державну політику у напрямі розвитку галузей 
аграрного сектора економіки і зокрема рибного господарства, стиму-
лювати виробництво рибної продукції, розвивати аграрний ринок, 
важливим є обґрунтування методичних засад щодо створення кон-
курентоспроможних і сприятливих умов для суб’єктів господарюван-
ня. При цьому варто виділити забезпечення прогнозованості розвитку 
аграрного сектора; пріоритетний розвиток виробництва та реалізація 
експортного потенціалу продукції з високою доданою вартістю; прі-
оритетний доступ малих сільськогосподарських виробників до дер-
жавної підтримки; раціональне використання земель під водою та 
зменшення техногенного навантаження рибного господарства на до-
вкілля.
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Тому результатом дослідження стало внесення наукових пропо-
зицій та рекомендацій до проекту Закону України «Про стимулю-
вання розвитку агропромислового комплексу України» (рис. 1).

Закінчення таблиці 1

Рис. 1. Схема координації складових стимулювання конкурентного 
розвитку галузей аграрного сектора економіки 

Соціально-економічний розвиток України та її регіонів і галузей

захист національних інтересів з урахуванням зобов’язань в рамках СОТ

проект Закону України «Про стимулювання розвитку 
агропромислового комплексу України»

стимулювання розвитку аграрного сектора України, 
спрямованого на розвиток галузей:

логістичної інфраструктури та інфраструктури аграрного ринку

рівень конкурентоспроможності галузей

цілі держав-
ної підтримки 

аграрного  
сектора

цілі держав-
ної підтримки 

аграрного  
сектора

рослинництва тваринництва

харчової та переробної 
промисловості

сільськогосподарського 
машинобудування

забезпечення прогнозованості розвитку аграрного 
сектора; 
пріоритетний розвиток виробництва та реалізація 
експортного потенціалу продукції з високою дода-
ною вартістю; 
пріоритетний доступ малих сільськогосподарських 
виробників до державної підтримки; 
раціональне використання земель сільськогоспо-
дарського призначення та зменшення техногенного 
навантаження аграрного сектора на довкілля

прозорість, адресність, цільове спрямування та 
ефективність державної підтримки; 
застосування диференційованого підходу до дер-
жавної підтримки суб’єктів господарювання агро-
промислового комплексу різних за розмірами та 
формами господарювання; 
врахування місцевих особливостей розвитку сіль-
ськогосподарського виробництва

забезпечення продовольчої безпеки 

створення умов для конкурентоспроможності вітчизняної  
продукції на ринку
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Отже, тенденції розвитку національної економіки свідчать про 
часткову втрату галуззю рибного господарства конкурентоспромож-
ності. Свідченням є зниження частки її продукції в загальному об-
сязі світового експорту, скоригованої на частку країни у світовій 
торгівлі.

Висновки. Таким чином, пропонуємо координувати заходи з роз-
витку аграрного ринку та підтримки сільськогосподарського вироб-
ництва окремих видів продукції, підтримку доходів товаровиробників, 
цінову стабілізацію на ринку. При цьому процес інтеграції України 
в світову економічну систему неможливий без обрання сучасних прі-
оритетів для функціонування та стимулювання конкурентоспромож-
ного розвитку галузей аграрного сектора в цілому і рибного госпо-
дарства зокрема на засадах конкурентоспроможного виробництва.
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Новые приоритеты конкурентоспособного развития  
отраслей экономики

Аннотация. Обосновано, что развитие отраслей экономики в Украине за-
ключается в выборе современных приоритетов функционирования на основе 
конкурентоспособного производства. Предложено исследовать процессы развития 
именно аграрного сектора, которые свидетельствуют о частичной потере 
отдельными отраслями конкурентоспособности, в том числе и рыбным хозяй-
ством. Исследовано проблемные аспекты в вопросе выбора составляющих кон-
курентоспособного развития отраслей аграрного сектора экономики. Сделан 
акцент на необходимости разработки предложений к проекту Закона Украины 
«О стимулировании развития агропромышленного комплекса Украины». Среди 
мероприятий выделено поддержку производства продукции и доходов произво-
дителей, ценовую стабилизацию на аграрном рынке.

Ключевые слова: конкурентоспособность, рыбное хозяйство, аграрный сек-
тор, отрасль, экспорт, производство.
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New priorities of competitive development 
of the economy branches

Abstract. It is substantiated that the development of the branches of the 
national economy in Ukraine consists in choosing the modern priorities of functioning 
on the basis of competitive production. It is proposed to investigate the development 
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processes of the agrarian sector, which indicate a partial loss of certain industries 
of competitiveness including fish industry. The problem aspects in the matter of 
the choice of components of competitive development of branches of the agrarian 
sector of the economy are investigated. The emphasis is on the need to develop 
proposals for the draft Law of Ukraine «On Stimulating the Development of the 
Agro-Industrial Complex of Ukraine». Among the measures, the support of 
producers’ production and revenues, and price stabilization in the agrarian market 
are identified.

Key words: competitiveness, fisheries, agrarian sector, industry, export, pro-
duction.



ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація. У статті досліджено економічні регулятори держави ринкових 
відносин в країні. Досліджено ефективність державного регулювання еконо-
міки України. Наведено методи державного регулювання та визначено осно-
вні засади державного регулювання на господарську діяльність в ринкових 
умовах.

Ключові слова: держава, інституціональні засади, соціально-економічна 
інфраструктура, інституційний механізм регулювання національної економіки.

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та 
практичними завданнями. Держава як найвища форма організації 
людського співжиття створює умови для того, щоб діяльність людей, 
задоволення їх потреб в їжі, одязі, житлі та інших матеріальних 
благах здійснювались згідно із схваленими суспільством нормами, 
правилами та звичаями.

Становлення та зміцнення держави як суспільного інституту су-
проводжувалося розвитком численних її функцій, включаючи еко-
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номічні. Тобто розвиток економічних функцій держави є невід’ємною 
частиною еволюції суспільства в його організованих формах.[4]

Виникнення економічних функцій держави – результат розвитку 
продуктивних сил, об’єктивних його потреб. Поглиблювалося усу-
спільнення виробництва, долалась подрібненість його складових, 
окремі товаровиробники об’єднувалися через ринок у колективному 
процесі праці. Виникало багато загальних проблем, вирішення яких 
кожному окремому виробникові було не під силу. Серед таких сус-
пільних, загальних проблем – забезпечення неподільності території 
держави як середовища для господарської діяльності, зовнішньої і 
внутрішньої безпеки, розвитку шляхів сполучення, формування ор-
ганів управління, суду, армії, грошового обігу, державної скарбниці. 
Вирішенням наведених та інших суспільних проблем міг займатись 
тільки такий інститут, який відносно незалежний від кожного з ви-
робників і від суспільства в цілому. Отже, держава стала апаратом 
організації, об’єднання господарського життя, реалізації економічних 
інтересів суспільства в цілому. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемам державного 
регулювання господарської діяльності приділено увагу багатьма вче-
ними: С.М.Квашею, П.Т. Саблуком, А.Д.Дібровою, О.М. Могильним 
та іншими науковцями. Проте дана проблематика й надалі залиша-
ється відкритою для дослідження.

Мета дослідження – проаналізувати ефективність державного 
регулювання економіки України та визначити основні важелі впли-
ву держави на господарську діяльність в ринкових умовах.

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Ефективність 
і раціональність функціонування національних економічних систем 
значною мірою залежить від розподілу функцій між суб’єктами гос-
подарської системи. Головна функція централізованого регулювання 
полягає в управлінні економічним розвитком країни в цілому, її 
внутрішніх відносин, продуктивних сил і науково-технічного про-
гресу. Не менш важливими є функції перерозподілу національного 
доходу між сферами суспільного життя і галузями економіки, а 
також створення та розвитку соціально-економічної інфраструктури. 
Метою даної роботи є висвітлення державних важелів регулювання 
господарської діяльності в ринкових умовах.[1]

Важливу роль у процесі наближення до економічної рівноваги в 
ринковій системі господарювання відіграє державний сектор, завдя-
ки якому держава бере безпосередню участь в економічних процесах 
як прямий суб’єкт виробничих відносин. Вона виконує також функ-
цію регулювання зовнішньоекономічної діяльності всіх об’єктів гос-
подарювання та охорони навколишнього природного середовища.

Ефективність державного регулювання залежить і від того, як 
держава забезпечує правову основу і суспільну атмосферу, що спри-
яють ефективному функціонуванню ринкової системи. Американські 
економісти К.Р. Макконелл та С.Л. Брю зазначають, що це перед-
бачає такі заходи, як надання законного статусу приватним підпри-
ємствам, визначення прав приватної власності та гарантування 
обов’язковості дотримання контрактів. [5]
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Оскільки централізоване регулювання не є директивним для 
всіх секторів економіки, то необхідною умовою його ефективності 
є законодавче закріплення універсальних параметрів державної 
економічної політики, на які орієнтуються в своїй господарській 
діяльності всі економічні одиниці. Законодавчо закріплюються 
передусім такі показники: обсяг і структура кредитно-грошового 
забезпечення економіки; норми оподаткування доходів або вартос-
ті реалізованої продукції; обсяг і структура державних бюджетних 
витрат.

До найважливіших методів державного регулювання належать: 
– проведення реформ в оподаткуванні корпорацій, державних 

підприємств і підприємств немонополізованого сектора економіки;
– державне стимулювання науково-дослідницьких і дослідно-кон-

структорських розробок, або науково-технічна політика;
– активна амортизаційна політика;
– кредитно-грошова політика;
– здійснення структурної або промислової політики.
Втручання держави в економіку проявляється в різних формах – 

коротко- та довгострокового її регулювання.
Історичний досвід функціонування ринкових відносин засвідчує, 

що головними чинниками, які конституюють ринкову інфраструк-
туру, були й залишаються інститути – специфічна система загально-
прийнятих, законодавчо й традиційно усталених норм, правил і 
обмежень. Проте складність їх наукового розгляду полягає в тому, 
що сучасні дослідження в галузі економічної теорії стикаються з 
проблемами методологічного характеру: нові явища не завжди впи-
суються у звичну для економічної науки парадигму, що звужує поле 
аналізу й затримує впровадження ефективної економічної політики. 
Недостатня теоретична розробка проблеми ринкової інфраструктури 
у вітчизняній економічній літературі, фактичне нехтування значен-
ням механізмів регулювання в управлінні трансформаційними еко-
номічними процесами є основними причинами недостатньої ефектив-
ності впровадження реформ в Україні. Тоді як саме інститути рин-
кової інфраструктури виступають провідниками та глибинною 
субстанцією ринкових відносин економіки. [3]

Проблемами інституційного забезпечення державної політики 
України лишаються несистемність і недовговічність існування окре-
мих інститутів. Ідеться також про брак системи державних і недер-
жавних органів, здатних у взаємодії й координації ефективно реалі-
зовувати поставлені завдання. Необхідна інституційна структура з 
вертикальними, горизонтальними й діагональними зв’язками, що 
забезпечують рух необхідних ресурсів і процесів.

Загалом інституційний механізм має керуватися такими осно-
вними принципами:

– принцип субсидіарності, тобто максимальне наближення кон-
кретної функції управління до її споживача;

– принцип достатності повноважень, тобто повноваження рівня 
управління, що реалізовує функцію, повинні бути необхідними й 
достатніми для її ефективної реалізації;
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– принцип відповідності повноважень і відповідальності та ре-
сурсного забезпечення.

В основі інституційного механізму має перебувати певний орган, 
де приймають ключові управлінські рішення і який забезпечує 
координацію інших інститутів у процесі реалізації поставлених за-
вдань.

Головними об’єктами державного регулювання є державний бю-
джет, система державних банків і державний сектор економіки. 
Володіння ними забезпечує державі виконання економічних функцій 
централізованого управління. Конкретними методами тут виступає 
податково-бюджетна та кредитно-грошова політика, що здійснюється 
за допомогою фінансово-кредитного механізму.

В умовах ринкової економіки чільне місце у фінансово-кредитно-
му макроекономічному регулюванні посідає механізм оподаткування. 
Важливим антиінфляційним заходом є регулювання кредиту і гро-
шової маси, яке здійснюється центральними емісійно-кредитними 
установами через операції з цінними паперами на відкритому ринку, 
регулювання дисконтної ставки, зміну резервних норм, передбачених 
для кредитних установ. [3]

Економічними процесами ефективніше управляти за допомогою 
економічних та правових важелів. У розпорядженні держави є 
арсенал перевірених світовою та вітчизняною практикою еконо-
мічних та правових важелів: податки, ціни, кредити, тарифи, 
інвестиції, цінні папери, проценти, резерви, амортизаційні від-
рахування, бюджет, програми, пільги, державні замовлення, суб-
сидії та ін.[5]

Усі важелі повинні використовуватись у відповідних межах: ад-
міністративні – щоб не формувати командно-розпорядних процесів; 
економічні – щоб не перешкоджати вільному розвитку господарських 
одиниць; правових – щоб створювати правову основу для вільного 
підприємництва.

Не всі наведені сфери ринкових відносин можуть впливати, за-
вдавати шкоди економіці та національним інтересам, що об’єктивно 
потребує регулюючого втручання держави. В цілому необхідно за-
безпечити контроль держави за сукупними витратами, грошовою та 
кредитною емісією та запобігання негативним процесам ринкових 
відносин. Водночас занадто сильне втручання держави в економічні 
процеси може призвести до спаду виробництва. Тому всім урядовим 
структурам при здійсненні регулюючих функцій варто дотримуватись 
зважених меж.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, держав-
ний регулювальний механізм досить складний і включає об’єкти, 
методи і важелі регулювання. Тільки тоді, коли в планах і програмах 
буде зафіксовано, чого саме передбачається досягти і на яких про-
цесах і виробництвах зосереджуватимуться ресурси, а також коли 
буде дана відповідь, вирішуватиметься те чи інше завдання, про-
грами і плани працюватимуть. 
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UKRAINIAN TRAdING WITH FISH ANd 
AQUACULTURE PROdUCTS

Abstract. The influence of the fish policy on food providing are analyzed. The 
dynamics of aquaculture production and fisheries in the market are analyzed. Fish 
consumption and market demand are considered. Fish and fish products market is 
developing dynamically today, which is encouraged by the increased supply of 
products and gradual increase in products range. Importance of fisheries for local 
and global food systems is proved. The research of realization of fish and fish 
products on Ukrainian domestic market are presented. The measures of improving 
the regulation of the market of fishery products and aquaculture are developed.

Keywords: fisheries, aquaculture, government regulation, demand, supply, fish 
products.

Introduction. Global food problems induce humanity to create con-
ditions of guarantee access to quality food in the optimal quantity. 
The fish production has important role for animal production segments 
with all infrastructure, processing, storage and marketing of fish 
products. Ukraine organizes the market of fish products and aims to 
harmonize supply and demand for the benefit of both producers and 
consumers. Even though fish is not a major product for Ukrainians, 
still it is of significant importance in their nutrition. Today consumers 
get fish and fish products mostly through intermediaries. It has neg-
ative effect on the quality of fish and fish products, because of the 
lack of appropriate conditions for fish storage. During the resale the 
properties of fish and fish products are worsening. Supply of fish to 
the domestic market from own production and the catch is 20 %, and 
imports – 80 %. Currently, there is no mechanism for realization of 
fish and fish products on Ukrainian domestic market. Functioning of 
the fish market in Ukraine has been based on the budget funding. 
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When the budget has exhausted, the government tried to drastically 
reorient a mechanism to self-regulating.

Analysis of recent researches and publications. The analyze of fish 
and seafood products markets are in the focus of many leading scien-
tists and economists: M. Halwart, D. Soto, J. Arthur [1], I. Tsukrov, 
M. Ozbay, D. Fredriksson, M. Swift, K. Baldwin, B. Celikkol [2], Y. 
Sharylo, K.O. Ribalchenko [4], Shepelev [3; 6], F. Asche, B.Belton, S. 
Thilsted [8], Cochrane, K. Bianchi, G. Willmann, R. Majkowski, J. 
Tandstad, M. Carocci [9], T. Pitcher [10] and many others authors.

Previously unsettled problem constituent. A significant level of fish 
imports to Ukraine now motivates scientists to the study of problem-
atic issues of organization and functioning Ukrainian domestic market 
and trade on it.

Main purpose of the article. Market fish and fish products are de-
pendent on imports. This situation now gives us every reason to rec-
ognize the urgency of this problem and find ways to address it in the 
future.

Results and discussions. In 2015 a total of 8 600 tons of fish, crus-
taceans, fish products and other aquatic invertebrates were exported 
from Ukraine in a total 17,7 million USD. This is 31 000 tones less 
compared to 2014 year when it was 39 600 tons and 42 800 tons less 
compared to 2013 when the export was 51 400 tons. Wholesale and 
retail fish sales depend on the consumer demand, which increases due 
to transition from consumption of expensive meat to the cheaper and 
healthy fish. Though the level of fish consumption in Ukraine has not 
reached the level of 1990 yet, it has increased significantly compared 
to 1992-1995 years. The average annual rate of fish and fish products 
consumption justified by the National Institute of Nutrition (NIN) 
under the Ministry of Health of Ukraine is 20 kg per person.

The increase in consumption of fish and seafood was caused by the 
epizootics, particularly epidemics of chicken and swine flu. Increasing 
demand for fish might also be caused by popularization of a healthy 
diet. The share of fish and fish products, according to statistics from 
1995 to 2015 has increased four times from 0,13 % to 0,55 %. It in-
dicates the rising of importance of fish in nutrition of Ukrainians. 
When consumption of fish and fish products by Ukrainians accounts 
to nearly 17 kg per person annually, the share of meat products exceeds 
45 kg per person per year, and the one of dairy products exceeds 225 
kg per person per year. Since 1990 the consumption of fish and fish 
products in Ukraine has ranged and decreased from 17,5 kg in 1990 
to 8,4 kg in 2000 and has increased to 14.9 kg in 2009. The lowest 
indicator was in 1994 amounting to 3.5 kg per person. The fish indus-
try had to provide 922,8 ths. tons of fish products in 2009 in Ukraine 
with population of 46.1 million people but the indicator was only 211,2 
ths. tons, which is 4.4 times less than required. There are new fluctu-
ations of fish and fish products on Ukrainian market in the last few 
years. Since 2010 there is a new decrease in consumption of fish and 
fish products (to 14, 5 kg annually per person, and in 2015 to 9,9 kg 
annually per person according to the data of the State Statistics Service 
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of Ukraine. The purchasing power of population was very low in 2015. 
The share of consumers buying frozen fish, filleted and other fish meat 
(including minced), fresh and chilled fish to save money have increased. 
Due to currency fluctuations and falling of population’s solvency fish 
sales have slowed down by 50 %. Though fish products are important, 
their share in the nutrition and in the family budget expenses are low 
and demand for such products is directly influenced by market prices. 
Ukrainians consume mostly fresh and frozen domestic fish that is not 
processed. The following fish is in demand: frozen fish (merluccius, 
theragra, micromesistius, tilapia); smoked fish (bream, сlupea harengus 
membras, capelin); fresh fish (common carp, crucian carp, atlantic 
salmon); canned fish; seafood (squid, octopus); dried fish (esox, gobies); 
caviar and caviar substitutes. Also a demand has sprat, esox, so-iuy 
mullet. The common carp, bighead carp, grass carp have the biggest 
demand among the population among all the species of aquaculture 
products. The leaders among the fluvial fish are: cyprinus carpio 
(10,6 %), bighead carp, grass carp (13,6 %) and prussian carp (5,1 
%). The increase of the consumption of freshwater fish was observed 
in 2014. Among these species there were: wels catfish – 75%, zander – 
36 %, common carp – 11 %, bighead carp, grass carp – 14 %, bream – 
8 %, prussian carp – 22 %. The most popular sea-fish in consumption, 
caught in Ukraine in 2015, was anchovy, so-iuy mullet – 15,5 % from 
the total consumption of fish; gobies – for 13,3 %, сlupeonella – 8,4 %, 
krill – 10,1 %. There is a direct relation between the fish consumption 
with the density of urban population in any region of Ukraine nowa-
days. Thus, the indicator ranges from 15 kg per person a year to more 
than 17 kg per person a year in the following regions: Donetsk region 
(share of urban population is 90,4 %), Zaporizhzhya region (76,6 %), 
and Mykolaiv region (67,5 %). Contrastingly, the other regions of 
Ukraine consume from 8,8 kg per person a year to 11,6 kg per person 
a year in such regions as Zakarpattya region (share of urban population 
is 37,1 %), Ivano-Frankivsk region (42,9 %), Rivne region (47,5 %), 
Ternopil region (43,2 %). The exception is Kiev region, where the share 
of urban population is 60,4 %, whereas the fish and fish products 
consumption is nearly 19,5 kg. The consumption of fish and fish prod-
ucts in the Kiev region has reached the desired physiological rates of 
consumption per person, which is due to higher incomes and better 
supply of fish products.

The nutrition of rural settlers is more varied, high-energy, has more 
fish protein compared to the urban dwellers, who consume more fresh 
fish, frozen fish, chilled fish, while in a rural settler’s nutrition dried 
fish, salted or smoked fish prevails, which is associated with the tra-
ditions of their food. The consumption of canned fish and premade fish 
products is higher in the cities than in rural areas because of the ra-
pidity and ease of preparation. The share of sea fish is more for urban 
residents, consisting of 28 % against 15 % for the rural settlers. 
Shrimps are consumed by nearly 4 % population of rural areas and by 
1 % – in the cities. Consumption rates of laminaria are higher in the 
rural areas (3 %). Crab sticks’ consumption is almost the same for both 
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groups. Calamary, mytilus galloprovincialis and premade fish products 
are consumed only in cities, but their share is insignificant – 1 % for 
each species.

The majority of consumers prefer (by types of fish): fresh fish – 
60 %, then frozen fish – 13 %, smoked fish – 12 %, salted fish – 
8 %, canned fish and fish preserves – 3 %, fish jerky – 2 %. The 
frozen fish are consumed by 19 % of the population, smoked fish – 18 
%, salted fish – 16 %, canned fish – 8 %, fish jerky – 7 %, fish 
preserves – 4 %. The difference in consumption between the popula-
tion living in the cities and villages is applicable only to frozen fish 
(the share of consumption of frozen fish in the cities is 23 %; in 
rural areas – 11 %) and smoked fish (24 % and 15 % respectively). 
The difference for other types of fish products is 1–2 %. Fish and sea-
food are often bought in specialized stores – 30 %; at the market – 29 % 
(in particular it’s applies to fluvial fish); at the supermarkets – 15 %; 
retail sales – 6 %; wholesale sales – 4 %; in pop-up markets – 3 %. 
Nearly 13 % of population prefers the self-caught fluvial fish. To 
determine the frequency of consumption of different types of fish and 
seafood the following main types of fish have been selected: fresh 
fish, frozen fish, smoked fish, salted fish, jerky fish, canned fish, 
fish preserves, frozen seafood, seafood, crab sticks, laminaria. Among 
people who prefer fresh fish, 58 % consume it several times a month; 
18 % – several times a week, 14 % – several times a year, 6 % – on 
holidays and 4 % – every day. Frozen fish is consumed several times 
a month by 54 % of respondents, 30 % – several times a year, 18 % – 
on holidays, 15% – several times a week, 1 % – every day. Smoked 
fish is bought a couple of times in a month by 44 % of respondents, 
39 % – several times a year, 29 % – on holidays, 19% several times 
a week and 2 % – every day. Salted fish is eaten daily by 4 % of 
consumers; several times a week – 18 %, several times a month – 
46 %, several times a year – 33 %; on holidays – 9 %. Frequency of 
fish jerky, canned fish, fish preserves and seafood consumption is 
almost the same within each product group: daily consume 1–4 % of 
the population, several times a week – 13–14 %, several times a 
month – 36–40 % several times a year – 44–47 %, on holidays – 
11–19 %. Percentage of consumers who buy preserves and seafood on 
holidays is the highest among these products – amounts to 18 % and 
19 % respectively, since the preserves do not require additional efforts 
from consumers, they are very convenient as a festive meal and as 
fish snacks often bought with beer. Frozen seafood, which includes 
crustaceans and frozen premade fish products, is daily consumed by 
4 % of the population, several times a week – 18 %, several times a 
month – 62 %, several times a year – 16 %, on holidays – 5 %. A 
peculiarity of this product group is due to the fact that the half-fin-
ished fish products are the supplement for daily family menu; frozen 
crustaceans are often bought for beer. Crab sticks is a product that 
has appeared on the Ukrainian market more than 10 years ago and 
has gained the wide popularity among consumers as a supplement for 

Закінчення таблиці 1
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a festive table and as a product that has replaced fish and seafood in 
the nutrition of consumers. It explains the high share of customers 
which buy crab sticks on holidays – 31 %. Crab sticks are daily 
consumed by 3% of the population, several times a week – 22 % 
several times a month – 30 %, several times a year – 45 %. Lami-
naria is daily consumed by 6 % of consumers, several times a week – 
21 %, several times a month – 50 %, several times a year – 23 % on 
holidays – 47 %. Ukrainian regional leaders in the consumption of 
fish are: Odessa region – 18,6 kg per person a year and Cherkasy 
region – 19,2 kg per person a year. The reason of leadership of the 
Cherkasy region is based on its location on the Kremenchuk storage 
reservoir, at the Dnipro River, the Ross River and the Sula River. 
The prices of fish and fish products play an important part in con-
sumption by administrative regions of Ukraine. The prices for fish 
and fishery commodities have increased by more than 50 % in Ukraine 
in 2015. The prices of fish and fishery commodities have increased 
by 52,6 % according to The State Statistics Service of Ukraine in the 
distribution network (excluding urban markets) during 2015. In gen-
eral, the increase of prices happened with sea products (186 %), 
canned fish in oil (176,7 %) and сlupea (152,3 %). According to the 
State Agency of Fisheries of Ukraine an average price for fish and 
fish products in urban markets has increased by 55,5 %. The domes-
tic fresh fish is the only product of mass consumption now. There is 
no need to have the certificate of origin for realization. The current 
fish market is characterized by: increased imbalance between demand 
and supply of fish products; misbalance between the products quality 
and consumers’ demands; accelerated growth of retail prices for fish 
and fish products under conditions with the lowering of their quality. 
Ukrainian market of fish and fish products depends on the next fac-
tors: stability of the national currency; government policy on attitude 
to importers and exporters; inflation rates; increase of the minimum 
wage. There are two versions of presence at market of the Ukrainian 
companies: suppliers bring the fish directly to the store themselves. 
It’s a good solution for cities, but it isn’t suitable for small towns. 
Mediators do not want to go for small orders; b) individual purchas-
es at wholesale depots. Frozen fish come in boxes, so it is not diffi-
cult to take it to the store. There are several wholesale markets of 
fish and fish products in Ukraine, such as «Stolychnyi» in Kyiv, 
«Shuvar» in Lviv, and «Hospodar» in Donetsk. Sector «Fish and 
Meat» it «Stolychnyi» market in Kyiv includes 6 pools for live fish; 
freezers capacity of 1224 mі, the number of trading places – 108 
mІ – 8,72 mІ – 18.54 mІ – 2.36 mІ – 8. Domestic fish producers 
have an opportunity to purchase a block of bonds at the «Fish and 
Meat» sector that which is 10 bonds to 1 m2 area (10 000 UAN/mІ). 
Fisheries enterprises that are working in aquaculture and do not have 
bonds in possession are able to rent a space for up to one year, fol-
lowed by filling of vacant space based on competition. Rent can be 
reviewed after the expiry of the lease in this case. There is a small 
number of specialized shops for fish and fish products. The research 
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of assortment of fish products on the example of supermarkets «Dary 
moria» and «NOVUS» has revealed the following: the dominant fish 
species are marine species of fish and seafood. Among the products 
ready for consumption, preserves are represented by marine species 
only. The level of dependence of the food market from import of fish 
and fish products is rapidly increasing. Fish production, including 
canned fish, was carried out by more than 150 companies in 2015 in 
Ukraine. The total assortment is around 3 thousand items. According 
to the statistics, 59,3 ths. tons of fish products, of which 55 % are 
canned fish, were produced in 2015 mainly from imported frozen fish 
or filleted fish and other fish meat (including minced). The amount 
of fish products amounted to 35,9 ths. tons in 2014, showed a decline 
in production of fish products by 22 %.

Production from Ukrainian fish mainly consists of the dried fish, 
fish jerky, smoked fish (marine fish: gobies, sprat, anchovy, sprattus; 
inland fish: bream, rutilus, Scardinius). Production of fish products in 
Ukraine in 2015 compared to 2013 has decreased almost 60 %. It’s 
connect with an annexation of the Crimea, where the large fish pro-
cessing enterprises were located such as LLC «Sevastopolkyy», LLC 
«Noviy», LLC «Proliv», LLC «Vostok», JSC «Trading House «Favorit». 
And the main power of the production of fish products were locate at 
the Crimea historicall.

The decrease in fish products production was affected by the Rus-
sian import ban on canned fish on 29th of July, 2014, which account-
ed for 80% (28.3 ths. tons) of total Ukrainian exports of prepared or 
canned fish and fish products in 2013. Ukraine exported only 3.2 ths. 
tons of prepared or tinned fish in 2015 while this indicator was almost 
35 ths. tons in 2013. Currently Ukrainian producers are engaged in 
capacity building in the mainland part of Ukraine and the progressive 
reorientation on the markets of the European Union, Asia and other 
countries.

By 2015 annual imports of fish and seafood to Ukrainian market 
showed a tendency for growth, in particular, regarding fresh fish, 
chilled fish, frozen fish and some of its kinds in processed form – 
excluding filleted and fish meat, prepared or tinned fish; black caviar 
and its substitutes that are produced from other fish eggs. 

The decrease observed in certain product subgroups – live fish, dried 
fish, smoked fish, crustaceans. In 2015, the falling purchasing power 
of Ukrainians led to a significant decrease of fish and fish products 
imports. In 2015 Ukraine imported 230,2 ths. tons of fish, fish prod-
ucts and other aquatic invertebrates totaling 326,2 million dollars USA, 
that which is 35 % less than in 2014 (348,4 ths. tons in the amount 
of 685,3 million dollars USA), and 50 % less than in 2013 (469,5 ths. 
tons in the amount of 988,9 million dollars USA). The prices on im-
ported fish products increased: sardinella and sardine (186 %), pink 
salmon (178 %), сlupea (170 %). Prices for domestic fish (common 
carp, carassius, Far Eastern carps, bream, so-iuy mullet) have grown 
by 40–50 %. The main reason for this increase is the economic situa-
tion and devaluation of Ukrainian hryvnia. The following imported 
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frozen fish is a traditional product for the population of Ukraine: 
сlupea, merluccius, scomber, sardine, sprat, sprattus. In 2015 181,5 ths. 
tons of frozen fish, fish fillets were imported to Ukraine, which is 85 
% of the total imports of fish and other aquatic invertebrates and 
finished products. Also caviar and its substitutes import amounted to 
15,5 ths. tons of worth 0,2 billion of USA dollars; the import of fish, 
fresh or chilled, except for the filleted and other fish meat – 10,7 ths. 
tons of worth about 0,5 billion of USA dollars, fish fillets and other 
fish meat (including minced), fresh, chilled or frozen 13,1 ths. tons 
of worth 0.3 billion of USA dollars were imported in 2015. The frozen 
fish was the most imported product in 2013 – 329,8 ths. tons, fish 
fillets and other fish meat (including minced), fresh, chilled or fro-
zen – 48,6 ths. tons, canned fish, including caviar and its substitutes 
produced from caviar of other fish – 40,4 ths. tons, and chilled fish, 
fresh fish – 23,3 ths. tons worth nearly 0,9 billion dollars USA. The 
structure of commodity circulation in fish and seafood imports to 
Ukraine in 2013 was dominated by frozen fish (58,9 %), chilled 
fish, fresh fish (15,6 %) and fish fillets and other fish meat (in-
cluding minced), fresh, chilled or frozen (10,4 %), prepared or 
tinned fish, caviar and its substitutes that are produced from 
caviar of other fish (9,7 %). These segments together held 94,6 % 
of the whole fish.

The structure of the commodity circulation in fish and seafood 
imports to Ukraine in 2015 was dominated by frozen fish (86,3 %), 
chilled fish, fresh fish (0,5 %) fish fillets and other fish meat (in-
cluding minced), fresh, chilled or frozen (6,2 %), prepared or tinned 
fish, caviar and its substitutes produced from caviar of other fish 
(6,3 %). These segments together held 99,3 % of total fish market. 
According to the fig. 2 and table 1, import of frozen fish has reduced 
by 48,64 % in 2015. Imports of some fish species, by contrast, have 
grown – it is sprat, above all. Import of сlupea, scomber, capelin 
has also increased. Amount of сlupea imports was 7 ths. tons, scomb-
er – 95 ths. tons, capelin – 1 ths. tons. Though Ukraine does not 
import pike perch. 82 % of consumed fish in Ukraine was imported 
at 2014.

More than 90 % of fish imported in 2015 are accounted for fish, 
which Ukraine does not have access to and which is extracted from 
waters of exclusively maritime economic zones of other states. Ukraine 
does not have the resource base of сlupea, scomber, halibut, atlantic 
salmon and many other types of fish which the buyers are looking 
for. Fish and seafood have been imported from more than 15 coun-
tries in 2013 and from more than 28 countries in 2015. Main im-
porters are Norway (28,5 % of its value), that supplies frozen fish, 
fresh fish and chilled fish to Ukrainian market and Iceland (11,3 % 
of the total cost) with frozen fish, fish fillets and other fish meat 
(including minced). Imported fresh and chilled fish is by the most 
part from Norway (88,8 %), frozen fish – from Norway (22 %), USA 
(16,2 %) and Iceland (16,2 %) according to sub-segments of fish 
commodities. 
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Theragra, salmonidae are coming from Russia. The other part of 
the imported sprat is proportionally distributed between Argentina, 
the Baltic countries, Spain, Canada, Russia, Vietnam and other coun-
tries. The delicacy types of fish are supplied by France, Italy and 
China. The major producers that are supplying fish and seafood to 
Ukraine are from Norway (Marine Harvest AS Ice Seafood AS, Hall-
vard Leroy, Norway Royal Salmon, Nergard AS, Norway Pelagic AS, 
Egersund Fisk Group, CA Mordal Consulting), Scotland (Denholm 
Seafoods Ltd), Holland (Marine Foods BV), Iceland (Iceland Pelagic, 
Iceland Seafood ehf), USA (Pacific Seafood), Canada (Ocean Choice 
International Ltd), Russia (Flayfish, Rosrybtorh), Belarus (Santa Bre-
mor), Lithuania (Benko Servisas). Main importers at 2015 were the 
European countries – 162,8 ths. tons (70,7 % of the total imported fish); 
America – 32,8 ths. tons (14,3 % of the total imported fish); Asia – 11,8 
ths. tons (5,1 % of the total imported fish); CIS – 9,1 ths tons (4,0 % 
of the total imported fish); Africa – 8,4 ths. tons (3,7 % of the total 
imported fish); Australia and Oceania – 3,3 ths. tons (1,5 % of the to-
tal imported fish). The amount of imported salmon to Ukraine in 2014 
comes down to 976 tons, which is 48 % less than in 2013. In 2015 
3 624,8 tons of rainbow trout were imported to Ukraine. In 2015 
rainbow trout from Norway was imported in the amount of 991,2 tons, 
337,4 tons -from Denmark, 132,1 tons – from Chile, 73,7 tons – from 
Turkey.

Ukraine has bought the filleted fish and other fish meat (including 
minced) for 25,8 million dollars USA in 2015. It is 67,2 % less than 
in 2014. The top three importers with almost equal percentage were 
Vietnam (6,6 million dollars USA, 25,5 %), Norway (6,25 million dol-
lars USA, 24,2 %) and Iceland (5,37 million dollars USA, 20,8 %). 
Ukraine has introduced a 10 per cent import duty in February, 2015. 
Fish and fish products were included to the list of additional taxable 
goods. The introduction of an additional fee has not justified itself, 
since the budget revenues have declined. Ukrainian fish market has 
suffered the most. Even despite the fact that importers have changed 
approaches and started to import cheaper fish products instead of more 
expensive (the average price of imported fish for the I half-year of 2014 
is 2 dollars USA, in 2015 it is 1,3 dollars USA), the fish imports have 
still reduced by 40 % in 2015, even more than in 2014. The present 
situation of imports fish and fish products is due to the lack of spe-
cialized fleet, the processing industry, the quota in international waters 
and poaching. Besides, the cost price of Ukrainian fish import is high-
er than that of imported fish, which is why Ukrainian fish products 
are losing.

The amount of exports of filleted fish and other fish meat (includ-
ing minced) was 1,8 million USD in 2015. The largest importer of 
Ukrainian fish meat is Germany (4,7 million USD).The export of frozen 
fish was 247 200 USD; mainly to Latvia (57 tons), Turkmenistan (18 
tons), Moldova (49 tons). It was 22,6 % less than in 2014. Ukraine 
mainly exports fresh fish, chilled fish, canned fish to Russia and Ka-
zakhstan (directly from fishing areas). The amount of exports in all 
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the groups has declined in 2015. Ukraine exports only 98 tons of fro-
zen fish to Europe excluding filleted fish and other fish meat priced 
at the 92 ths. of USA dollars, fresh fish, chilled fish excluding fillet-
ed and other fish meat – 0,4 tons priced at 1,7 ths. of USA dollars, 
filleted fish and other fish meat (including minced), fresh, chilled or 
frozen – 1864 tons priced at 8 ths. of USA dollars, crustaceans with 
or without panzers, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine – 
only 260 tons priced at 269 ths. of USA dollars. In 2015 the production 
of trout was 247 tons, the export of trout amounted to only 5,5 tons 
for a total amount of 62,9 ths. of USA dollars. Exports of freshwater 
perch fillets (fresh, chilled or frozen) in 2011 totaled 216,3 tons, in 
2013 – 752,6 tons, in 2014 – 1392,5 tons. All produced perch (1392,5 
tons) Ukraine exports to Europe. Ukraine exports to Germany 90 % of 
the perch. It is 996,4 tons worth 4126,1 ths. of USA dollars. To Den-
mark 151,8 tons worth 624,3 ths. of USA dollars are exported, to 
Lithuania – 110,6 tons worth 488,5 ths. of USA dollars, France – 
90,8 tons worth 561,5 ths. of USA dollars, Poland – 24,0 tons worth 
159,6 ths. of USA dollars, the Netherlands – 18,9 tons worth 58,1 ths. 
of USA dollars. Falling of effective demand due to devaluation of 
hryvnia has influenced the reduction of import segment. It is time for 
import phase-out – saturation of the market by fresh, affordable 
Ukrainian fish products. The demand for aquaculture products has the 
least realization in Ukraine. Capacity of the market in 600-650 ths. 
tons might be able to increase by 30-40 % due to the intensive devel-
opment of aquaculture.

Conclusions and further researches directions. Recommendations 
for Ukrainian fish trading development: a) need to develop a program 
for import phase-out of fish products. Ukraine does not have the re-
source base of сlupea, scomber, halibut, atlantic salmon and many 
other types of fish which the buyers are looking for. Besides, there are 
conditions to grow European plaice, rainbow trout, Coregonus, channel 
catfish, perch, starry sturgeon, and American paddlefish. Not only 
traditional types of fish can be produced, but also those that are cur-
rently imported (gilthead seabream, European seabass, tilapia); b) need 
to expand assortment of fish products through the position of the 
lower price group; c) need to open an exchange trade for fish and fish 
products and need to focus in two fields: modern refrigerators and 
processing enterprises. The need for modern refrigeration storage ca-
pacity for today is about 100 ths. tons of simultaneous storage. Fish-
ing in Ukraine is seasonal, that is why it needs the required freezing 
and refrigerating storage for increasing production capacity; d) to 
satisfy the growing demand in fish products produced with the new 
technologies, with fresh materials, packed in convenient packaging and 
in demand in products that do not need long cooking: filleted fish, fish 
steaks, surimi (crab and fish sticks); e) to establish appropriate region-
al distribution centers, preferably with large fisheries or fish-extraction 
and processing enterprises that is facilitating the interactions with 
producers; f) to develop an infrastructure that is significantly decrease 
the prices for consumer market, and an ability to save the large amounts 
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of products will enable to operators of fish market obtain additional 
incomes and need to establish packing and packaging of finished prod-
ucts and semi-finished fish products; h) have to organize the advertis-
ing campaign including the assortment’s range that has expanded and 
has deepened by yet unseen species of fish in recent years and provide 
an educational work with consumers through the media and TV. Also 
need to consider that the real situation of the supply and demand balance 
for decision the measures to protect the domestic market and provide 
enough information to local producers as to fish market situation so that 
they can use it to their advantage. Ukrainian market is still a develop-
ing one. Special attention might be drawn to a great number of fish 
and seafood is imported every year. There is a big competition for the 
local producers with the supermarket chains. 
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Українська торгівля рибою та продукцією аквакультури

Анотація. Досліджено вплив рибної політики на харчове забезпечення на-
селення світу. Вивчено динаміку виробництва аквакультури і рибальства на 
ринку. Розглянуто споживання риби і попит на рибу на ринку. Доведено, що 
ринок риби і рибних продуктів динамічно розвивається сьогодні, що сприяє 
збільшенню поставок продукції та поступового розширення асортименту про-
дукції. Доведена важливість рибальства для локальних і глобальних продоволь-
чих систем. Представлені дослідження тенденцій реалізації риби та рибної 
продукції на внутрішньому ринку України. Запропоновано до впровадження 
розроблені заходи щодо вдосконалення регулювання ринку рибної продукції та 
аквакультури.

Ключові слова: рибне господарство, аквакультура, держава, регулювання, 
попит, пропозиція, рибна продукція.
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Украинская торговля рыбой и продукцией аквакультуры

Аннотация. Исследовано влияние рыбной политики относительно пищевого 
обеспечения населения мира. Изучена динамика производства аквакультуры и 
рыболовства на рынке. Рассмотрены потребление рыбы и спрос на нее на рынке. 
Доказано, что рынок рыбы и рыбных продуктов сегодня динамично развивает-
ся, что способствует увеличению поставок продукции и постепенного расширения 
ассортимента продукции. Доказана важность рыболовства для локальных и 
глобальных продовольственных систем. Представленные исследования тенденций 
реализации рыбы и рыбной продукции на внутреннем рынке Украины. 
Предложены к внедрению разработанные мероприятия по совершенствованию 
регулирования рынка рыбной продукции и аквакультуры.

Ключевые слова: рыбное хозяйство, аквакультура, государство, регулиро-
вание, спрос, предложение, рыбная продукция.



ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ  
ПІДПРИЄМСТВАМИ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ  

ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

Анотація. Розглянуто особливості управління туристичними підприємствами 
в Україні, наголошено на важливості державної підтримки розвитку малого 
туристичного бізнесу, а також визначено доцільність використання інноваційних 
методів управління підприємств індустрії туризму.

Ключові слова: підприємства туристичної індустрії, мале туристичне 
підприємництво, інновації, методи управління, реструктуризація підприємства.

Постановка проблеми. Розвиток індустрії туризму в Україні здій-
снюється у якості невід’ємної складової сфери послуг та швидко 
зростає за обсягами й соціально-економічним значенням. Основу 
туристичного бізнесу становлять малі підприємства, життєвий цикл 
яких є коротким і суттєво залежить від зовнішніх факторів впливу. 
Тому питання розвитку інноваційних методів управління малими 
підприємствами туристичної індустрії набувають актуальності в умо-
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вах виходу із посткризового стану економіки для побудови конку-
рентоспроможної високорентабельної соціально та екологічно відпо-
відальної туристичної галузі. 

Аналіз основних напрямів досліджень за даною проблемою. 
Вирішення проблеми розвитку туристичної індустрії знайшли 

відображення в роботах І. Енджейчик, В.Ю. Маслова, І.В. Петросова, 
В.Г. Герасименка, О.П. Писарчика, Т.І. Ткаченко та ін. Але варто 
зауважити, що відомі дослідження не вирішували проблем іннова-
ційних методів управління туристичними підприємствами в умовах 
посткризового розвитку. Тому постає необхідність у вивченні та 
удосконаленні інноваційних методів і прийомів управління розвитком 
туристичних підприємств.

Мета статті – визначення теоретичних засад щодо розвитку ін-
новаційних методів управління підприємствами туристичної індустрії.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Великий попит на послуги індустрії туризму в Україні та її ви-

знання на державному рівні однією із перспективних галузей еко-
номіки призвело до зростання кількості суб’єктів туристичної ді-
яльності та збільшення зайнятих у цій сфері. 

Суб’єктами, що здійснюють туристичну діяльність, є туристичні 
підприємства – самостійні суб’єкти господарювання, що задля задо-
волення суспільних і власних потреб створюють туристичний продукт, 
надають туристичні послуги (перевезення, тимчасового розміщення, 
харчування, екскурсійного та іншого обслуговування) та послуги по-
середництва при реалізації туристичного продукту й туристичних по-
слуг і які, в установленому порядку, отримали дозвіл на здійснення 
туристичної діяльності. 

Результатами досліджень встановлено, що майже 85% компаній 
туристичного ринку можна було б виділити в окрему групу “мікро-
підприємств” із кількістю співробітників 5 і менше. [1] 

За останнє десятиріччя туристичні підприємства мали тенденцію 
до зростання, проте кризові роки (2008–2009 та 2014–2015) вплину-
ли на функціонування даної галузі, що призвело до суттєвого змен-
шення кількості зайнятих суб’єктів та втрати їх доходності.

У 2015 році порівняно з 2014 роком чисельність туристичних 
підприємств зменшилась на 18%, причому швидше згортає діяльність 
юридичних осіб, кількість яких зменшилась майже на 19%. Падін-
ня доходності цієї категорії підприємств на 12% за цей самий пері-
од відбулось за рахунок втрати доходу туроператорами. Загальна 
чисельність фізичних осіб-підприємців (турагентів), які надають 
послуги, зменшилась на 17%, а їх доходи зросли в 1,6 раза. 

Найбільша кількість підприємств зосереджена у м. Києві (28% 
від їх загальної кількості), а також у Дніпропетровській (9%), Одесь-
кій (8%), Львівській (7%) областях.

Таким чином, зростання частки малих підприємств з 2,4 % у 
загальному обсязі доходів галузі у 2014 році до 4,3% у 2016 році 
доводить, що, незважаючи на ускладнення умов діяльності, мале 
туристичне підприємництво має значні перспективи розвитку.
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Аналіз туристичних потоків в Україні протягом 2006–2015 рр. 
свідчить, що тенденція до зростання кількості туристів, обслугованих 
туристичними підприємствами України, змінювалась на протилежну 
двічі – у 2009 році, що було пов’язано з фінансово-економічною 
кризою 2008–2009 років, та у 2014 – через її «другу хвилю» в Укра-
їні під впливом низки несприятливих внутрішньо-політичних та 
економічних чинників і зовнішньої агресії. За останні два роки 
кількість іноземних туристів в Україні в середньому скоротилась у 
порівнянні з 2013 роком на 93% (база порівняння ураховує анексо-
вану територію Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та 
частину окупованої території так званої (ОРДЛО).

Тенденція 2014–2015 років свідчить про подальше скорочення їх 
чисельності. Одночасно у 2015 році порівняно з 2014 зменшилась на 
2% кількість іноземних громадян, які відвідали Україну. Таким 
чином, найбільш значущим фактором розвитку іноземного туризму 
виступають гарантії безпеки та стабільності розвитку країни. 

В той же час, кількість внутрішніх туристів у 2015 році порів-
няно з 2014 зросла на 11% і має тенденцію до подальшого збіль-
шення, особливо в умовах позитивних сигналів щодо зростання 
суспільного виробництва та поступового збільшення заробітної 
плати і доходів населення. Кількість громадян України, які виїж-
джали за кордон, також зросла на 3% у 2015 році порівняно з 2014 
роком.

В умовах продовження військової антитерористичної операції на 
Сході України малі туристичні підприємства мають залучати вітчиз-
няних туристів, що є основним джерелом їхнього доходу, та заці-
кавлювати іноземних. Вирішення питання інтенсифікації перш за 
все внутрішнього та у перспективі в’їзного організованого туризму, 
за сприяння держави та місцевих органів виконавчої влади, дозво-
лить створити передумови для стабілізації та зростання обсягів ді-
яльності туристичних підприємств і сприятиме вирішенню проблеми 
зайнятості, економічного й соціального розвитку регіонів і країни в 
цілому.

Описані зміни, які відбувалися під впливом названих чинників, 
призвели до банкрутств та виходу з ринку частини великих і серед-
ніх операторів. Малі підприємства, функціонуючи як агенти з про-
дажу туристичних продуктів великих і середніх операторів, най-
частіше зазнавали втрат клієнтів, погіршення умов діяльності та 
посилення конкурентного тиску. Це змушувало їх активно бороти-
ся за посилення конкурентних позицій, що в даному контексті 
означає – за довіру не лише з боку споживачів, а й операторів. З 
цією метою малі фірми збільшували обсяги закупівлі туристичних 
продуктів, запроваджували сучасні технології організації продажу, 
удосконалювали менеджмент, зміцнювали зв’язки з споживачами 
тощо. [1]. 

Сьогодні здатність до створення і використання інновацій (інно-
ваційність) визнається як найважливіший чинник формування кон-
курентної переваги підприємства. Пріоритетне зростання значення 
інновацій зумовлює необхідність реструктуризації багатьох підпри-
ємств, основним елементом якої є зміна існуючої стратегії дій з 
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одночасним спрямуванням на зростання потенціалу інноваційності 
[2] (у кризових умовах – це також потенціал гнучкості, здатності до 
швидких змін).

Серед видів інновацій малим туристичним підприємствам в су-
часних умовах доступні, перш за все, інновації, які користуються 
попитом – стимульовані потребами, які проявляються на ринку або 
поза ним, та імітуючі (наслідувальні) інновації, що полягають у 
відтворенні оригінальних змін, які в конкретному часі і місці ефек-
тивні.

Формування системи якості на підприємствах туристичної інду-
стрії повинно базу ватися на таких принципах:

– для забезпечення високоякісного туристичного обслуговування 
керівництву компанії необхідно розробити спеціалізовані правила та 
стандарти, які передбачають систематичну підготовку пер соналу, 
забезпечують відповідний рівень обслу говування на усіх етапах тех-
нологічного проце су та є обов’язковими для виконання;

– головною умовою забезпечення якості послу ги є повномірне за-
доволення наявних потреб споживачів шляхом індивідуального під-
ходу та максимальної віддачі;

– технологічний процес туристичного обслугову вання необхідно 
поділити на низку послідовних дій, і на кожній встановлювати відпо-
відні вимоги до якості;

– туристичному підприємству необхідно ство рити власну корпо-
ративну культуру, яка б де монструвала високий рівень обслугову-
вання, мотивувала та стимулювала персонал на якісну роботу в 
процесі комунікації з клієнтами;

– висока якість туристичного обслуговування за безпечує компанію 
постійними клієнтами.

Актуальними для туристичної галузі сучасними методами управ-
ління є реінжиніринг та бенчмаркінг.

Реінжиніринг – це спосіб кардинальної перебудови бізнес-про-
цесів в компанії, що проходить з кардинально якісними змінами в 
діяльності конкретного підприємства, які визначаються скачкоподіб-
ним перепроектуванням елементів фінансової, виробничої, маркетин-
гової, логістичної, ресурсної, кадрової, інформаційної та екологічної 
складових організаційно-економічного механізму підприємства і 
включає адаптацію підприємства до ринкової сфери, що постійно 
змінюється.[3]

Отже, бенчмаркінг може використовуватись як запобіжний засіб, 
що протидіє кризовій ситуації в діяльності та забезпечує стабільність 
розвитку. [4]

Серед інноваційних методів управління важливе місце займають 
сучасні інформаційні технології. Результати досліджень доводять, 
що ефективність управління та підвищення конкурентоспромож-
ності підприємств туристичної сфери безпосередньо залежать від 
активного впровадження і використання різноманітних сучасних 
засобів автоматизації (спеціалізованих програмних продуктів, ту-
ристичних Інтернет-порталів, засобів управління взаємодією з по-
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купцем, зокрема CRM-систем (Customer Relationship Management) 
тощо.

Дослідженнями визначено наступні основні напрями підвищення 
ефективності функціонування підприємств сфери туризму за умов 
активного використання інформаційних технологій: підвищення 
оперативності розміщення та пошуку інформації, активізації про-
сування та збуту туристичних послуг, підвищення рентабельності 
роботи з клієнтами, рівня якості їх обслуговування.

Головну роль в умовах трансформації сфери туризму повинні 
здійснювати як власне підприємства даної сфери, що зацікавлені в 
збільшенні прибутковості, так і державні органи влади, що постійно 
наголошують на необхідності розвитку туризму як однієї з основних 
галузей національного господарства.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Розвиток ту-
ристичної галузі напряму пов’язаний з економічним становищем в 
країні. Розширення кола осіб, які здатні виїжджати за кордон, не-
можливе, якщо значно скорочується населення із середніми та ви-
щими за середні доходами, достатніми для фінансування туристичних 
поїздок.

Підприємства індустрії туризму в Україні потребують інновацій-
них методів та підходів до управління, спрямованих водночас як на 
ефективну діяльність та формування конкурентних переваг на рин-
ку, так і на запобігання кризових явищ, викликаних несприятливи-
ми змінами середовища, на оздоровлення економічного становища 
туристичних підприємств, зміцнення їх фінансів, виявлення нових, 
конкурентоспроможних моделей ведення бізнесу. 

Всі вищезгадані методи управління: комплексне управління якіс-
тю, реінжиніринг, бенчмаркінг, а також реструктуризація підпри-
ємства – інструменти антикризового управління туристичними під-
приємствами, що є важливим засобом виживання і розвитку в умо-
вах посткризової економіки. Це питання потребує окремого 
дослідження.
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Инновационные методы управления предприятиями  
туристической индустрии как важная составляющая 
экономического роста

Аннотации. Рассмотрены особенности управления туристическими предпри-
ятиями в Украине, отмечается важность государственной поддержки развития 
малого туристического бизнеса, а также определена целесообразность использо-
вания инновационных методов управления предприятий индустрии туризма.

Ключевые слова: предприятия туристической индустрии, малое туристи-
ческое предпринимательство, инновации, методы управления, реструктуриза-
ция предприятия.
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ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація. У статті розглянуто основні ознаки стратегічного управління під-
приємствами туристичної галузі, надана їх характеристика і визначені відмін-
ні особливості управління ресурсами в контексті стратегічного менеджменту на 
сучасному етапі розвитку сфери туризму.

Ключові слова: туристична галузь, послуги, особливості, стратегічне управ-
ління, ресурси підприємств. 

Постановка проблеми. В умовах протиріч посткризового економіч-
ного розвитку підприємствам туристичної галузі для формування та 
здійснення планів діяльності на перспективу необхідно застосовувати 
стратегічне управління, яке охоплює певну програму дій щодо визна-
чення конкретних цілей і засобів реалізації обраного шляху розвитку. 
У стратегічному управлінні важливу роль відіграють ресурсні стра-
тегії, які охоплюють багато складових і видів ресурсів і дають мож-
ливість представити перспективу проектів, кадрової та фінансової 
діяльності фірми на плановій основі.

Для формування стратегії управління туристичним підприємством 
необхідною умовою є проведення аналізу стану туристичної галузі 
та визначення перспектив розвитку того виду туризму, до якого на-
лежить досліджуване підприємство. 

Важливою умовою успішної реалізації стратегії є вдосконалення 
методів управління діяльністю туристичного підприємства, упрова-
дження сучасних методів стратегічного управління. 

Пошук нових можливостей досягнення вищого рівня ефективнос-
ті діяльності підприємств туристичної сфери зумовлює необхідність 
розуміння сутності та особливостей управління підприємствами ту-
ристичної сфери в сучасних умовах розвитку туристичного ринку. 
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Еволюція туристичного ринку та еволюція систем управління ви-
магають вивчення особливостей стратегічного управління ресурсами 
підприємств для врахування їх в процесі удосконалення керівництва 
туристичними підприємствами. Саме цього і потребує дослідження. 

Аналіз основних напрямів досліджень за даною проблемою. Сьо-
годні для підприємств туристичної галузі питання стратегічного 
управління, постановки і досягнення стратегічних цілей є досить 
актуальним. Ці питання висвітлені у працях вітчизняних та зару-
біжних вчених: І.Альтшулера, Б. Бернана, В. Віссемо, В. Василенко, 
В. Квартальнова, В.Кучеренко, А. Міщенко, Н. Моісеєва, Г. Харриса, 
К.Каца та ін.

Мета статті – визначення особливостей стратегічного управління 
ресурсами підприємств туристичної галузі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 168-р схвале-
но Стратегію розвитку туризму та курортів на період до 2026 року 
з метою створення умов для забезпечення прискореного розвитку 
сфери туризму і курортів, перетворення її у високоефективну, інте-
гровану у світовий ринок галузь, визначено забезпечення удоскона-
лення структури управління у туристичній галузі на державному та 
регіональному рівнях, координацію дій центральних і місцевих ор-
ганів виконавчої влади з цього питання [1].

Існуючий світовий досвід розкриває роль держави в організації 
туристичної діяльності. Такий досвід умовно можна поділити на три 
моделі за державної участі в регулюванні цієї важливої складової 
національної економіки [2]. 

Перша модель припускає відсутність центрального державного 
органу регулювання туризму, питання, що виникають, вирішуються 
на місцях на принципах ринкового саморегулювання. Модель засто-
совується в країнах, в яких туризм не відіграє значної ролі для на-
ціональної економіки або навпаки — галузь досягла найвищого 
розвитку і не потребує державного втручання. Прикладом такої 
країни, яка використовує визначену модель, є США.

Друга модель полягає в наявності державного центрального ор-
гану регулювання галузі туризму, яким може бути міністерство, що 
здійснює контроль за діяльністю суб’єктів туристичної діяльності 
країни. Модель потребує значних фінансових вкладень у розбудову 
туристичної інфраструктури, просування вітчизняного туристичного 
продукту тощо. Таку модель використовують країни, для яких туризм 
є важливою галуззю, що приносить значні доходи у державний бю-
джет. До них можна віднести Єгипет, Мексику, Туніс, Грецію та ін. 

Третя, так звана європейська модель, передбачає функціонування 
спеціалізованої структури регулювання туризму у складі багатога-
лузевого міністерства і використовується у більшості європейських 
країн. 

Для України найбільш прийнятною є третя модель управління за 
масштабами міжнародного туризму та формою організації туристич-
ної галузі. Однак важливим питанням для ефективного функціону-
вання даної моделі є державна фінансова підтримка для участі кра-
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їни у формуванні й просуванні національного туристичного продук-
ту, виконання маркетингових досліджень, рекламної і інформаційної 
діяльності, організації міжнародних туристичних виставок, конфе-
ренцій, семінарів, формування базового пакета інвестиційних про-
ектів у галузі розвитку туристичної інфраструктури. 

Беручи до уваги всесвітній досвід державного регулювання турис-
тичної галузі, доцільно використання окремих елементів механізмів 
регулювання для розвитку туристичної галузі України із врахуван-
ням її історичних, правових і культурних особливостей [3].

Державний рівень стратегічного управління сферою туризму фор-
мує базові умови розвитку туристичної галузі у відповідності до 
стратегічного плану економічного і соціального розвитку країни у 
цілому, основних пріоритетів та бюджетних, фінансових та ресурсних 
умов (обмежників). 

В умовах децентралізації управління та передачі частини повно-
важень, зокрема й щодо формування та використання ресурсів роз-
витку територій, на місцевий рівень, організація діяльності на рівні 
конкретних туристичних підприємств залежить від наявності усіх 
видів ресурсів, а саме:

– персоналу із врахуванням кваліфікації, знань та навичок, або 
людського капіталу, якщо враховувати капіталізацію витрат на пер-
сонал за період його навчання, професійної підготовки та функціо-
нування;

– організаційні структури та гнучкі технології управління як 
ресурс, що забезпечує ефективність роботи в умовах економічної та 
безпекової нестабільності; 

– фінансових, зокрема й кредитних;
– інвестиційних;
– матеріально-технічних;
– просторових, враховуючи розміщення, рекреаційні можливості, 

історичні, культурні, природні особливості;
– інфраструктурних, які значною мірою визначають можливості 

споживачів послуг їх безперешкодно та у визначені терміни отримати; 
– інформаційних як однієї з важливих конкурентних переваг у 

цифровому просторі тощо.
В Україні більшість вітчизняних підприємств туристичної галузі 

лише нещодавно почали освоювати технологію стратегічного управ-
ління. Однак визначені стратегічні плани часто залишаються нере-
алізованими. Основною причиною неефективної реалізації стратегій 
підприємств туристичної індустрії є наявність організаційних струк-
тур, які слабо піддаються змінам відповідно до обраної стратегії. 
Крім того, існує недостатнє розуміння менеджерами стратегічних 
завдань, почуття відповідальності за досягнення стратегічних цілей 
щодо їх реалізації і неготовність керівників до подолання опору, 
пов’язаного з новими стратегічними змінами [3].

Основними перевагами стратегічного управління для суб’єктів 
туристичного бізнесу є те, що стратегія дозволяє визначити напрями 
та шляхи досягнення цілей щодо активізації розвитку та забезпе-
чення виживання підприємства, в довгостроковій перспективі кон-
центруючи зусилля на пріоритетах. 
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Стабільність бізнесу туристичного підприємства залежить від ви-
бору ефективних стратегій. Розвиток підприємства полягає в зміні 
якості його діяльності в результаті послідовних переходів, які відо-
бражають безперервність трансформацій. Система стратегічних змін 
має бути особливою для кожного підприємства, мати його характер-
ні риси в конкретній бізнес-ситуації і забезпечувати перехід з одно-
го стратегічного стану в інший. Саме від реалізації стратегічних змін 
залежить здійснення всіх видів стратегій підприємства. Процес 
управління підприємством туристичної галузі на основі стратегічних 
змін має бути притаманним для усієї системи стратегічного управ-
ління підприємством в цілому. 

При цьому своєчасне проведення стратегічних змін потребує вра-
хування наступних особливостей сфери туристичного бізнесу:

– високої динамічності і ступеня невизначеності зовнішнього се-
редовища;

– відмінностей щодо масштабності об’єктів управління і рівня 
диференціації видів діяльності в туристичній індустрії;

– змістовної багатогранності видів туристичної діяльності;
– слабких стартових позицій входження вітчизняних підприємств 

на світовий туристичний ринок [2].
Управління в сфері туризму полягає в особливому сполученні 

системного, адаптивного та ситуаційного управлінських підходів, 
результатом чого є максимальна адаптація сервісної діяльності ту-
ристичних підприємств до сучасних потреб споживачів і можливість 
своєчасно змінювати та оновлювати асортимент послуг, що є основою 
підвищення конкурентоспроможності та економічної ефективності [4].

Основними принципами системи стратегічного управління турис-
тичного підприємства є:

1) спрямованість туристичних послуг на задоволення споживача;
2) орієнтація на розвиток бізнес-процесів;
3) мотивація поведінки туроператорів, турагентів та соціальна 

відповідальність;
4) безперервність удосконалень у сфері туризму, зокрема шляхом 

розвитку та навчання кадрів.
За таких умов туристичне підприємство не може обмежуватися 

жодним із існуючих видів короткострокового чи перспективного 
планування та управління, натомість має застосовувати у своїй ді-
яльності всі види (поточного планування і оперативного управління, 
кризового менеджменту, стратегічного управління тощо), обираючи 
пріоритети в той чи інший перід часу. Необхідність стратегічного 
управління з’являється тоді, коли є потреба розробки та виконання 
програми дій, яка визначає цілі та засоби реалізації розвитку під-
приємства. 

Процес стратегічного управління підприємством туристичної га-
лузі починається з аналізу бізнесу та місії організації. Далі здійсню-
ється постановка стратегічних цілей за рівнями управління [5]. 

До основних особливостей стратегічного управління відносять:
1. Відсутність точного і детального опису стану туристичного під-

приємства та його положення в бізнес-середовищі. Це можна оха-
рактеризувати як сукупність якісних характеристик, які стосуються 
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майбутнього стану підприємства, його положення в конкурентному 
середовищі, ресурсів для розвитку. 

2. Система стратегічного управління – це певна концепція управ-
ління, яка не повинна зводитися до набору правил, процедур і схем. 
Розробка стратегії потребує поєднання інтуїції і мистецтва, високо-
го професіоналізму та творчості управлінців, залучення всіх праців-
ників у реалізацію стратегії.

3. Впровадження системи стратегічного управління потребує зна-
чних витрат ресурсів і часу. Тому доцільним є створення спеціаль-
ного підрозділу, який буде відповідати за питання, що пов’язані зі 
стратегічним аналізом і постійним моніторингом зовнішнього се-
редовища, розробкою та виконанням стратегії.

4. Великим ризиком при виборі стратегії є помилки, які в рин-
кових умовах не можна виправити ніякими ефективними прийомами 
операційного менеджменту, що призводить до поразки в конкурент-
ній боротьбі. Тому велике значення має розробка етапів стратегії 
управління туристичним підприємством та їх реалізації (табл. 1).

Таблиця 1.
Етапи розробки та реалізації стратегічного управління  

підприємством туристичної галузі 

Етапи розробки стратегії 
управління

1 – проведення аналізу наявних 
конкурентів;
2 – проведення аналізу зовнішнього 
та внутрішнього середовищ підпри-
ємства;
3 – формування портфеля стратегій.

Етапи реалізації стратегії 
управління

1 – формування структури організації 
до вимог стратегічного плану під-
приємства;
2 – адаптація культури до вимог 
стратегічного плану.

Джерело: розроблено автором з використанням [4].

Розробка стратегії складається з трьох етапів: перший етап – це 
проведення аналізу наявних конкурентів на ринку надання туристич-
них послуг, на другому етапі необхідно виконати аналіз зовнішнього 
та внутрішнього середовищ підприємства, і на третьому етапі форму-
ється портфель стратегій.

Реалізація стратегії включає два етапи: перший – це формування 
структури організації до вимог стратегічного плану підприємства, дру-
гий – адаптація внутрішньої культури фірми до вимог стратегічного 
плану. На останньому етапі здійснюється порівняння досягнутих ре-
зультатів із запланованими і виконується корекція попередніх етапів.

Послідовна реалізація етапів є способом досягнення цілей правиль-
но побудованої стратегії і, за умови її ефективності, конкретні цілі 
підпорядковуються головній меті визначеної стратегії.
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Таким чином, розробка стратегії є важливим елементом процесу 
управління, планування та прогнозування економічного розвитку під-
приємства. Крім того, стратегія дозволяє виявити можливості підпри-
ємства, виявити його сильні і слабкі сторони, визначити проблеми та 
ризики, цілі та методи здійснення. Стратегія дає підстави для при-
йняття рішень, формулює завдання і сприяє залученню необхідних 
ресурсів, зокрема й фінансових, для вирішення цих завдань [6].

Серед проблем управління ресурсами підприємств туристичної 
галузі, які мають вирішуватись для забезпечення реалізації обраної 
стратегії, особливе значення має кадрова політика й управління 
трудовими ресурсами. Стратегічний підхід до управління людськими 
ресурсами передбачає тривалу діяльність з добору персоналу, яка 
має принципове значення для функціонування туристичного підпри-
ємства. Ціллю такого управління людськими ресурсами є їх при-
стосування до місії й мети суб’єкта господарювання. Водночас пра-
цівники є суттєвим стратегічним чинником розвитку підприємства 
і його засобів, у який варто вкладати інвестиційні ресурси.

Вихідним пунктом процесу планування персоналу має бути аналіз 
і оцінка фактичного кількісного і якісного складу працівників щодо 
обсягу і структури реалізованих завдань та ситуації в оточенні ту-
ристичного підприємства, передусім на ринку робочої сили. Якщо в 
результаті такого аналізу виявиться, що маємо справу зі зменшенням 
продажів (наприклад, послуг розміщення, харчування тощо) за ста-
лої кількості працівників, то це може означати зниження ефектив-
ності витрат на персонал, що потребує відповідних змін в системі 
управління.

Деякі дослідники відзначають тенденцію щодо зменшення кіль-
кості зайнятих у туристичній сфері в останньому десятиріччі у ре-
зультаті часткової автоматизації сфери послуг [7].

У розробці кадрової складової забезпечення стратегії підприємства 
має простежуватися чітка позиція з формування на підприємстві 
людського капіталу, тому що в сучасних умовах господарювання він 
стає стратегічною компетенцією суб’єкта господарювання. Управ-
ління цим капіталом потребує такого сприйняття ролі працівника 
на підприємстві, яке дасть змогу повністю використати його потен-
ціал [6].

Значна частина ресурсних чинників стратегічного управління ві-
тчизняних туристичних підприємств залежать від умов, пов’язаних 
з державною політикою щодо підтримки галузі туризму та інших 
суміжних галузей, які забезпечують надання транспортних, готель-
них, оздоровчих тощо послуг, і великою мірою залежать від розвитку 
всієї необхідної інженерної, транспортної інфраструктури, засобів 
розміщення закладів оздоровлення та відпочинку, узгодженої роботи 
всіх суміжних з туризмом галузей. 

Така економічна система визначає спроможність (матеріально-
технічну, інтелектуальну, інформаційну, економічну тощо) турис-
тичної активності щодо реалізації цілей стратегічного управління 
туристичної діяльності на основі постійного пошуку, використання 
і розвитку нових сфер і способів реалізації наявних і перспективних 
внутрішніх та ринкових можливостей [4].
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Важливу роль у забезпеченні розвитку туризму, зокрема й на 
основі стратегічного управління, відіграють інвестиції у туристичну 
сферу. 

Як зазначають дослідники, незважаючи на наявний природний, 
історико-культурний та рекреаційний потенціали, Україна не має 
реальної можливості задоволення усіх наявних потреб вітчизняних 
туристів. Однією із великої кількості причин такого становища є 
потреба в інвестуванні матеріально-технічної бази вітчизняних ре-
креаційних та туристичних підприємств.

Гальмування розвитку туристичної сфери в Україні потребує 
ефективніших заходів з боку держави. Адже її частка у ВНП країни 
менша 2%, натомість у розвинених країнах світу цей показник пере-
вищує 10% [7].

Для широкого залучення інвестицій та максимального фінансо-
вого та соціального ефекту від їх освоєння кожна держава має роз-
робляти державну туристичну політику, основною метою якої має 
бути створення високоефективного конкурентоспроможного турис-
тичного комплексу, що забезпечує можливості для обслуговування 
резидентів та нерезидентів, підвищує рівень зайнятості населення, 
а також впливає на розвиток регіонів та країни загалом [7].

Підтвердженням такого становища є схвалення Кабінетом Міністрів 
України вищезгаданої Стратегії розвитку туризму та курортів на пе-
ріод до 2026 року з метою створення сприятливих умов для інвесту-
вання у сферу туризму і курортів в Україні, яка передбачає створення 
такого економічного середовища, яке має спрямувати діяльність 
суб’єктів туристичної сфери у потрібному для держави напрямі.

Висновки та перспективи подальших досліджень 

Необхідність стратегічного управління туристичними підприєм-
ствами виникла в умовах економічних змін і з урахуванням чинни-
ків, що впливають на розвиток туристичної галузі. Ефективність 
стратегічного управління залежить від втілення програми дій, з 
визначенням цілей та засобів їх реалізації з урахуванням особливос-
тей управління ресурсами.

Одним з головних факторів, які впливають на процес стратегіч-
ного управління туристичними підприємствами, є обмеженість фі-
нансових ресурсів, яку можна подолати за рахунок залучених інвес-
тицій. Для цього доцільно створювати умови для їх привабливості 
на державному рівні. 

Встановлено, що стратегічне управління туристичними підпри-
ємствами доцільно розглядати як процес, який складається з визна-
чених етапів, що вимагають послідовної реалізації на основі страте-
гічних змін. 

Для оптимального стратегічного управління ресурсами та його 
ефективності необхідним є використання сучасних методів управлін-
ня з урахуванням всіх особливостей і впливових чинників на по-
дальший розвиток галузі. 
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Визначаючи трудові та інвестиційні ресурси одними із головних 
чинників реалізації стратегій розвитку підприємств туристичної га-
лузі, необхідно зазначити, що державна політика в туристичній 
сфері України повинна бути збалансованою і спрямованою на гармо-
нійне доповнення внутрішніх інвестицій зовнішніми, де визначаль-
ним фактором будуть національні інтереси держави, її конкуренто-
спроможність на світовому рівні, вирішення проблем інвестиційно-
інноваційного розвитку та підвищення рівня зайнятості населення. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные признаки стратегического управ-
ления предприятиями туристической отрасли, дается их характеристика и 
определены особенности управления ресурсами в контексте стратегического 
менеджмента на современном этапе развития сферы туризма.
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КЛЮЧОВА ПОЗИЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО  
МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Анотація. В статті розглянуто еволюцію стратегічного управління, узагаль-
нено визначення стратегії, проаналізовано три рівні стратегічних рішень, про-
ведено дослідження теоретичних та методологічних аспектів стратегічного ме-
неджменту як нового перспективного напрямку до управління в умовах неста-
більного, з швидкою динамікою змін, зовнішнього середовища.

Ключові слова: стратегія, стратегічне планування, стратегічне управлін-
ня, стратегічні рішення, стратегічний менеджмент.

Постановка проблеми. Зовнішнє середовище, в якому діють нині 
різноманітні за формою, типом та видом господарські організації, 
стає принципово іншим: постійно підвищується ступінь його неви-
значеності, важко прогнозованості, з’являються невраховані чинники 
ризику. Управління має бути тепер більш пристосованим до ринкової 
саморегуляції. Все частіше говорять про нову парадигму менеджмен-
ту, нові підходи до стратегічного планування і управління.

Зарубіжний досвід теорії і практики сучасного менеджменту свід-
чить про те, що перехід від поточного внутрішньофірмового плану-
вання до довгострокового, а потім і стратегічного в країнах з рин-
ковою економікою викликаний прискоренням темпів науково-тех-
нічного та соціально-економічного розвитку, посиленням елементів 
невизначеності і непередбачуваності щодо зовнішніх відносин. Роз-
робка і реалізація корпоративної стратегії, яка могла б краще від-
повідати швидко змінюваним зовнішнім умовам, стала надзвичайно 
важливою частиною діяльності керівництва більшості компаній.

Сучасний етап передбачає відхід від технократичного раціоналіз-
му, початкового переконання, що успіх фірми визначається раціо-
нальною організацією виробництва і вдосконаленням організаційних 
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структур, зниженням витрат за рахунок ефективного використання 
всіх видів ресурсів. При традиційному підході господарська органі-
зація розглядається як «закрита» система, її цілі і завдання вважа-
ються заданими і залишаються, як і інші умови діяльності, досить 
стабільними протягом тривалого часу, а у механізмах управління 
вирішальне значення мають скрупульозність і ефективний контроль 
над усіма видами діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичним та мето-
дологічним аспектам стратегічного управління присвячено чимало 
спеціальних досліджень. Значний внесок у становлення та розвиток 
стратегічного управління та, зокрема, стратегічного планування зро-
били І. Ансофф, Р. Акофф, А. Томпсон, А. Дж. Стрікленд, М. Пор-
тер. Сучасними дослідниками стратегічного управління є О.С. Ві-
ханський, З.Е. Шершньова, В.П. Сладкевич, А.П. Міщенко, Р. Фат-
хутдінов та ін. В умовах ринкової економічної системи, що 
склалася в Україні, теорія і практика стратегічного управління ще 
не набула належного значення і практичного застосування, і саме 
тому потребує усіляких досліджень та появи нових теорій щодо 
ключових позицій стратегічного менеджменту в організаціях.

Невирішені раніше частини проблеми. 
Філософія сучасного стратегічного менеджменту (на відміну від 

технократичного раціоналізму) заснована на системному і ситуацій-
ному підходах. Ділова організація розглядається як «відкрита» сис-
тема. Основні причини успіху вишукуються не всередині, а поза нею, 
тобто успіх діяльності пов’язується з тим, наскільки швидко і вдало 
фірма пристосовується до економічного, соціально-політичного, со-
ціально-культурного оточення.

Західні експерти вважають, що стратегічний менеджмент 90-х 
років – це менеджмент в швидко змінюваних умовах. Висуваються 
нові цілі і завдання, і, природно, що потрібні адекватні зміни все-
редині самої компанії. Серед таких основних причин, на які необ-
хідно реагувати організації, варто виділити перш за все підсилення 
глобалізації, більш інтенсивну конкуренцію, високі ціни на сирови-
ну і матеріали, скорочення життєвого циклу виробів, труднощі в 
отриманні коштів на дослідження і розробки, необхідність постійно 
збільшувати внутрішньофірмову гнучкість і адаптивність організації, 
впроваджувати нові форми кооперації, зокрема й міжнародної. Така 
даність потребує нових теоретичних положень та практичних засад 
щодо стратегічного управління в організаціях.

Метою статті є – розглянути теоретичні та методологічні аспекти 
стратегічного менеджменту як нового перспективного напрямку до 
управління в умовах нестабільного, з швидкою динамікою змін, зо-
внішнього середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Приклади використання стратегічного підходу до управління ді-

ловими організаціями почали простежуватися ще в 20-30-х роках 
минулого століття. Але поняття стратегії увійшло в лексикон ме-
неджменту лише в 50-ті, коли реакція компаній і фірм на несподі-
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вані зміни у зовнішньому ринковому середовищі набула винятково 
важливого значення (табл. 1) [4].

Таблиця 1
Еволюція стратегічного управління

Етап розвитку Характеристика системи управління

Бюджетне плану-
вання
(1920–1940 рр.)

Розробка щорічних бюджетів для основних виробни-
чо-господарських функцій (маркетингу, виробни-
цтва, розвитку, наукових розробок) й окремих під-
розділів (відділень). Бюджетуванню властиві корот-
котерміновість і націленість на внутрішнє 
середовище підприємства. Головна проблема мене-
джерів при цьому – поточні прибутки та структура 
витрат. Основа управління – контроль відхилень.

Довгострокове пла-
нування
(1950–1960 рр.)

Збільшення планового горизонту. Основна ідея – 
складання прогнозу на кілька років наперед за до-
помогою екстраполяції минулих тенденцій розвитку 
підприємства. Головне завдання менеджерів – вияв-
лення фінансових проблем, які гальмують розвиток 
підприємства.

Стратегічне плану-
вання
(1960–1980 рр.)

Мета – поліпшення реакції підприємства на динамі-
ку ринку й поведінку конкурентів, споживачів, ін-
ших факторів. Основа – пошук шляхів найкращого 
використання внутрішніх можливостей підприємства 
з урахуванням зовнішніх обмежень. Зростання ролі 
стратегічного аналізу, застосування маркетингових 
заходів. Акцент – на дослідження.

Стратегічне управ-
ління
(з 80-х років 
XX ст.)

Внесення змін в організаційну структуру й організа-
ційну культуру відповідно до розробленої стратегії. 
Комплекс конкретних дій, що забезпечують швидке 
реагування підприємства на зміни зовнішнього се-
редовища: перегляд цілей, коригування загального 
напряму розвитку, реалізацію, оцінювання стратегії 
та контроль її виконання. Акцент управління – на 
творчість.

Стратегічне під-
приємництво
(початок XXI ст.)

Запровадження нового стилю керівництва та органі-
заційної форми, яка передбачає створення на під-
приємствах незалежних господарських одиниць – 
підрозділів. Умови – радикальна децентралізація 
повноважень і відповідальності та одночасно висо-
кий рівень згуртованості підприємства.

Існує безліч визначень стратегії, але їх можна звести до одного – 
як встановлених на досить тривалий період сукупність норм, орієн-
тирів, напрямків, сфер, способів і правил діяльності, що забезпечу-
ють зростання і високу конкурентну здатність організації, що зміц-
нюють позиції на ринку, підвищують здатність до виживання в 
конкретній ситуації.

Стратегія виступає не тільки як інструмент обґрунтування, ви-
роблення і реалізації довгострокових цілей і завдань виробничого, 
науково-технічного, економічного, організаційного та соціального 
характеру, не тільки як фактор, що регулює діяльність організації 
доти, поки намічені цілі і завдання не будуть досягнуті, а й одно-
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часно і як засіб зв’язку підприємства із зовнішнім ринковим се-
редовищем [1].

Стратегія в тій чи іншій формі притаманна будь-якій системі 
управління, хоча і буде відрізнятися специфікою в залежності від її 
типу – портфельна, або корпоративна; конкурентна, або бізнес-стра-
тегія; функціональна. Виділяються відповідно і три рівні стратегіч-
них рішень [5,6].

Корпоративні (портфельні) рішення стосуються діяльності під-
приємства в цілому. Історично бізнес був однопродуктовим, потім 
настала його диверсифікація, тому цей рівень в даний час пов’язаний 
з управлінням багатопродуктовим (багатопрофільним) підприємством.

Основною метою портфельної стратегії є вибір тих підрозділів, в 
які варто направляти інвестиції. Головні моменти такої стратегії 
охоплюють розподіл ресурсів між підрозділами на основі портфель-
ного аналізу; диверсифікацію виробництва з метою зниження госпо-
дарського ризику і отримання ефекту синергії; зміна організаційної 
структури корпорації; вироблення єдиної стратегічної орієнтації 
підрозділів.

Конкурентні рішення поширюються на господарські підрозділи 
підприємства. Мета їх – забезпечити бізнес-план, показати, як під-
приємство буде конкурувати на конкретному товарному ринку, кому 
і за якими цінами буде продаватися продукція, як її рекламувати, 
як перемагати конкурентів і т.д.

Функціональні рішення приймаються в інтересах відділів і служб 
підприємства. Це стратегії виробництва, маркетингу, фінансів, пер-
соналу, інновацій і т.д. Їх мета – раціональний розподіл ресурсів 
відділу (служби), а також пошук ефективної поведінки в рамках за-
даної функції. Вважається, що незалежне формування функціональ-
них стратегій – величезна цілина менеджменту, де приховані не-
змірні резерви ефективності.

Треба зазначити, що стратегічні рішення в нових умовах мають 
наступні характеристики: істотно впливають на здатність компанії 
приносити прибуток, стосуються компанії в цілому, приймаються 
вищим виконавчим органом і радою директорів, мають довгостроко-
вий характер і тому приймаються не настільки часто, відображають 
цінності вищого ешелону управління і обов’язково узгоджуються з 
корпоративною філософією і культурою організації.

Корпоративна стратегія на підприємствах з одним видом діяль-
ності буде збігатися з бізнес-стратегією. У свою чергу ієрархічна 
структура управління передбачає, що корпоративна стратегія скла-
дається з ряду бізнес- і функціональних стратегій. Крім того, стра-
тегія вищого ієрархічного рівня виступає в якості цілей на більш 
низькому рівні.

Вихідним пунктом формування стратегії підприємства є насампе-
ред усвідомлення його керівництвом неможливості зберегти і зміц-
нити позиції фірми, яка діє в умовах перенасиченого ринку, спира-
ючись на традиційну політику. Звідси випливає переорієнтація ме-
тодів управління розвитком підприємства з опори на вже досягнуті 
результати, освоєні товари і технології (внутрішні фактори) на ви-
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вчення обмежень, що накладаються зовнішнім ринковим середовищем 
(зовнішні фактори) [7].

Основний акцент при розробці стратегії фірми робиться на ана-
лізі конкретних сегментів ринку для оцінки сприятливого проник-
нення в намічені сфери, їх використання для зміцнення своїх по-
зицій, а також конкурентоспроможності. Враховуються також мож-
ливості успішної діяльності в тому чи іншому секторі ринку, 
випуску нових товарів, освоєння прогресивних технологій, напрямків 
діяльності, зон господарювання.

Підсумком процедури розробки стратегії організації є попередній 
проект розвитку на перспективу. Він, як правило, включає вибір 
конкретних сфер ринку, на діяльність яких повинна бути орієнто-
вана фірма; визначення джерела і типу використовуваних ресурсів; 
складання переліку технологій, які плануються до використання, 
вибір способів, галузей і напрямків майбутньої діяльності, а також 
виду продукту, що виробляється. У сукупності це і є стратегія ор-
ганізації [2].

Таким чином, стратегічний менеджмент – це програмний спосіб 
мислення і управління, що забезпечує узгодження цілей, можливос-
тей підприємства і інтересів працівників. Він передбачає не тільки 
визначення генерального курсу діяльності (поведінки) підприємства 
та організації діяльності на його основі, а й підвищення мотивації, 
зацікавленості всіх працівників у його реалізації.

Стратегічному менеджменту властивий також свій алгоритм: що 
треба робити (концептуальний аспект, формування генеральної мети); 
як робити (технологічний аспект); з використанням яких коштів (ре-
сурсний аспект); в які терміни і в якій послідовності (часовий аспект); 
хто буде робити (кадровий аспект); якою повинна бути організаційна 
структура управління (організаційно-управлінський аспект) [3].

Щодо практичного інструментарію стратегічного менеджменту, 
то до нових методів, які стали використовуватися в рамках страте-
гічного управління і планування, відносяться перш за все побудова 
сценаріїв, моделювання, розробка планів на основі прогностичних 
гіпотез, експертні оцінки різних варіантів господарської поведінки, 
побудова матриць і т.ін.

Висновки та перспективи подальших досліджень.
Стратегічні рішення в нових умовах мають наступні характерис-

тики: істотно впливають на здатність компанії приносити прибуток, 
стосуються компанії в цілому, приймаються вищим виконавчим 
органом і радою директорів, мають довгостроковий характер і тому 
приймаються не настільки часто, відображають цінності вищого 
ешелону управління і обов’язково узгоджуються з корпоративною 
філософією і культурою організації.

Діяльність керівництва спрямована на модернізацію (при необ-
хідності) системи управління, приведення у відповідність зі страте-
гічними цілями організаційної структури фірми, виділення необхід-
них ресурсів, а також на підготовку персоналу. Іншими словами, 
стратегічний менеджмент формується таким чином, щоб допомогти 
керівництву організації передбачити тенденції розвитку бізнесу, від-
стежувати зовнішні впливи.
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Стратегічний менеджмент – не тільки розробка програми розви-
тку, а й прийняття і виконання стратегічних рішень. Це також 
комплекс процесів, явищ і характеристик, які відображають пріори-
тетність цілей і динаміки розвитку, своєчасність рішень і дій, перед-
бачення майбутнього, аналіз наслідків керуючих впливів і інновацій. 
Стратегічний менеджмент відображено в методології та організації 
управління в умовах нестабільності середовища, в технологіях, мо-
делях, парадигмі і концепції партисипативного управління.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ БРЕНДАМИ 
ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

Анотація. У статті виявлене особливе значення бренду у підвищенні конку-
рентоспроможності функціонування й розвитку підприємств і організацій галу-
зі туризму. Поглиблені методологічні засади його формування й використання. 
Вони полягають у визначенні основних атрибутів, властивостей, механізмів 
використання й управління. Здійснено аналіз впливу брендів на споживачів 
туристичних послуг і продуктів. Обґрунтовано необхідність ребрендингу та його 
напрямів. Визначено перспективи подальших розвідок у напрямі збільшення 
цінової лояльності відносно масового споживача.

Ключові слова: підприємства, організації, туризм, галузь, методологічні 
засади, управління, бренди, конкурентоспроможність, розвиток.

Постановка проблеми. Методологічні засади конкурентоспромож-
ного функціонування туристичних підприємств і організацій в рин-
кових умовах господарювання передбачають обґрунтування марке-
тингових стратегій ринкової поведінки, зокрема й здійснення брен-
дингу як однієї з можливих конкурентних переваг. У методології 
досліджень споживчого ринку встановлено також, що скоригувати 
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поведінку туристів можна за допомогою певних образів, які справ-
ляють на них позитивне або негативне враження. Отже, це визначає 
попит і пропозицію на туристичні продукти або послуги. Виявлені 
особливості актуалізують обраний напрям досліджень.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Формування ділової 
репутації, позитивного іміджу туристичних підприємств і організа-
цій, їх продуктів і послуг означає набуття ними конкурентних пере-
ваг. Наявність названих та подібних важливих атрибутів знижує 
чутливість споживачів до ціни, зменшує заміну продукту аналогами, 
тобто захищає підприємства від конкурентів і посилює позиції від-
носно продуктів-замінників. Отже, з розвитком туристичного ринку 
істотним чинником формування споживчих переваг стає наявність 
(або відсутність) у послуги імені або бренду, відомого у туристично-
му середовищі. Ці проблеми висвітлювалися у працях О. Бейдика, 
Л. Гонтаржевської, Ю. Забалдіної, Р. Заблоцької, М. Ігнатенка, 
В. Кифяка, О. Любіцевої, Л. Мармуль, О. Марченко, Г. Михайлічен-
ко, І. Романюк, С. Соколенка, Д. Стеченка, Т. Ткаченко та ін.

Визначення не вирішених раніше частин проблеми. Бренд або 
торгова марка передбачає реалізацію певної методології впроваджен-
ня цього імені з використанням комплексу маркетингових комуніка-
цій, спрямованих на цільові групи споживачів, інформацію, адекват-
ну споживчим очікуванням, перевагам і соціальним установкам. 
Таким чином, формується специфічна стратегія менеджменту й мар-
кетингу як концепція з набором дієвих маркетингових засобів та 
управлінських рішень, здатних привести обраний бренд до створення 
справжніх конкурентних переваг, що зберігається тривалий час. Тому 
методологічні засади здійснення управління брендами на рівні турис-
тичних підприємств і організацій потребують поглиблених розробок.

Мета статті полягає у всебічному обґрунтуванні методологічних 
засад управління брендами туристичних підприємств і організацій з 
метою забезпечення їх конкурентоспроможності в умовах глобальних 
впливів і викликів.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до сучасної концепції 
маркетингу, бренд можна вважати найбільш довговічним активом 
підприємств, життєвий цикл якого значно перевищує час існування 
як вироблених послуг, так і самих організацій. Приклади цьому – 
знамениті бренди Зінгер, Сіменс, Фаберже, Тіффані та ін. Торгова 
марка або бренд – це візуальний образ, ім’я, оригінальна інформація 
виробників про свої продукти або послуги, щоб покупцеві було лег-
ше вирізнити її з-поміж аналогічних пропозицій конкурентів. На-
разі в методології брендингу трапляється використання як категорій 
і бренду, і торговельної марки. Отже, вони є синонімами одного і 
того ж поняття і сприймаються згідно із загальноприйнятим визна-
ченням як назва, термін, знак, символ, малюнок або їх поєднання, 
використані для ідентифікації товарів або послуг постачальника чи 
групи продавців і їх відмінностей від товарів або послуг конкурентів.

Це визначення свідчить, що туристична послуга може бути реа-
лізована споживачеві як під торговою маркою виробників, так і 
продавців. Бренд, торговельна марка є сигналом для споживача про 
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джерело виникнення послуги. Він також захищає як організацію, 
так і споживача від конкурентів, які надають ідентичні послуги [1, 
c. 67]. Спираючись на сказане вище, доцільно сформулювати визна-
чення брендингу. Брендинг – це технологія створення і просування 
фірмових туристичних послуг, діяльність із формування їх довго-
строкових конкурентних переваг. Вона заснована на посиленій ре-
акції на виділений сегмент споживачів товарного знака, торгової 
марки, рекламної аргументації, матеріалів і заходів стимулювання 
збуту; оформленні та організації місць продажу послуг, а також ін-
ших елементів і акцій у сфері рекламної діяльності, об’єднаних пев-
ною ідеєю. Вони виділяють послуги туристичного підприємства серед 
конкурентів, створюють його образ, підкреслюють ринкову позицію й 
унікальність. Завдяки брендингу туристична продукція або послуги 
стають втіленням фірмовості, отже, й престижності та статусності.

Основним завданням брендингу туристичних підприємств і орга-
нізацій є формування і подальший розвиток у споживача позитивних 
асоціацій, пов’язаних з їх брендами. Бренд – це зобов’язання орга-
нізації-продавця надати споживачеві туристичний продукт або по-
слугу, що відповідають визначеному набору властивостей і переваг. 
Класик маркетингу Ф. Котлер виділяє шість особливостей поняття 
“бренд” [2, с. 247]: 1. Атрибути – асоціюються з високою якістю, 
комфортом, вартістю, безпекою, широким вибором додаткових по-
слуг. 2. Переваги та вигоди. Наприклад, атрибут “комфорт” пропонує 
таку функціональну вигоду для клієнта, як отримання в готелі по-
вного комплексу необхідних послуг; а властивість “висока вартість 
проживання” – емоційну вигоду, оскільки зупинка в готелях саме 
такого бренду підвищує значимість особи серед оточення.

3. Цінності. Бренди відображають систему цінностей виробника. 
Так, бренд “Хілтон” символізує високу якість, безпеку і престиж. 4. 
Культура. Бренд може символізувати певну корпоративну культуру. 
Так, “Marriott” і “Hilton” уособлюють американську культуру, “Ас-
сог” – французьку, “Kempinski” – німецьку. 5. Індивідуальність. 
Бренд може викликати певні індивідуальні образи: готелі, представ-
лені під брендом “Ібіс”, асоціюються з молодими людьми, середнім 
класом, доступними цінами. 6. Споживач. Бренд припускає позиці-
онування туристичних послуг на певний тип клієнта. Для просуван-
ня бренду необхідно враховувати і розвивати всі ці особливості в 
комплексі. Ризиковано виокремлювати тільки якусь одну або кілька 
особливостей і на їх основі створювати бренд.

Так, якщо робити акцент на атрибутах туристичної послуги, то 
покупець може втратити інтерес до неї, оскільки він зацікавлений 
не тільки в її властивостях, а й у перевагах і вигодах. Атрибути 
легко відтворюються конкурентами. З часом властивості туристичної 
послуги можуть втратити привабливість для клієнта [3, c. 96]. Спи-
раючись на виявлені особливості бренду, є можливість уточнити 
сутність брендингу. Брендинг – це не тільки цілісний технологічний 
комплекс методів і заходів, спрямований на створення і просування 
фірмових туристичних послуг. Це діяльність із формування довго-
строкової переваги їх, заснованої на посиленому впливі на виділений 
сегмент споживачів товарного знака, торгової марки, рекламної ар-
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гументації, матеріалів і заходів стимулювання збуту для створення 
образу підприємства і виокремлення його позицій та унікальності 
серед конкурентів. Це створення елементів та механізмів корпора-
тивної культури й фірмового стилю, а також управління ними в 
умовах ринкової конкуренції.

Використання відомого бренду забезпечує туристичним підпри-
ємствам та організаціям низку конкурентних переваг [4, c. 35]. 
Серед них – зменшення витрат на маркетинг завдяки популярності 
бренду і лояльності покупців; здобуття певного впливу на організа-
цій-продавців, оскільки покупці чекають від них на туристичні по-
слуги під конкретними брендами; встановлення більш високих цін 
у порівнянні з конкурентами, тому що бренд сприймається як по-
казник високої якості. Також це спрощення здійснення стратегії 
розширення бренду через високу довіру споживачів; певний захист 
в умовах жорсткої цінової конкуренції. Йдеться й про зміцнення 
корпоративного іміджу, спрощення просування на ринок нових ту-
ристичних продуктів і послуг та забезпечення лояльності до них 
споживачів і операторів туристичного ринку.

Таких переваг туристичні підприємства можуть досягти тільки 
завдяки ефективному використанню бренду. Поетапний процес ство-
рення бренду та управління ним утворює циклічний процес. Насам-
перед, туристичне підприємство вирішує питання доцільності роботи 
під певним брендом. Це рішення приймається на підставі моніторин-
гу та аналізу матеріалів про зовнішнє і внутрішнє середовище його 
функціонування [5, с. 28]. Зовнішнє середовище повинно бути де-
тально проаналізоване з точки зору територіального визначення 
туристичних дестинацій та ринків (назва бренду має враховувати 
мовні та культурні традиції різних країн, якщо припускається між-
народна діяльність) і потенційного споживача (його мотивацію, яка 
залежить від багатьох чинників: загальноекономічних, культурного 
та соціально-психологічного характеру, соціально-демографічних, 
особистісної поведінки).

При аналізі внутрішнього середовища варто звернути особливу 
увагу на ті характерні особливості (якості) туристичних послуг, які 
є для споживачів найбільш привабливими. Зважаючи на очевидні 
переваги підприємств галузі туризму з відомим і впізнаваним брендом, 
це призводить до подорожчання їх послуг на 20,0–40,0%. Подальшим 
етапом процесу управління брендами є вибір способу формування 
бренду. У туристичної організації може бути кілька варіантів вибору 
бренду. Це може бути формування власної торгової марки або вико-
ристання вже наявної, використання франшизи та ін. [6, с. 474].

У разі, якщо організація приймає рішення про створення власної 
торгової марки, перед маркетологами стоїть завдання вибору з аль-
тернативного переліку назв найбільш вдалого імені, перевірка його 
на запам’ятовуваність, асоціативність, милозвучність, лояльність до 
нього споживачів, упізнаваність, що формує здатність впливати на 
споживача, і т.д. Така апробація проводиться на групі цільових спо-
живачів, після чого організація приймає остаточне рішення про ім’я 
бренду. Ф. Котлер виділяє стратегії, якими керуються підприємства 
при виборі назви бренду, серед них: індивідуальні марочні назви для 
кожного виду продукції; єдина марочна назва для усієї продукції 
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компанії; окремі марочні імена для груп продуктів; поєднання назви 
компанії з індивідуальним “ім’ям” продукту [2, с. 364]. 

Методологічні засади використання відомих брендів у туристичній 
галузі забезпечують низку конкурентних переваг для її підприємств. 
Мовиться про зменшення витрат на маркетинг, вплив на організацій-
продавців, встановлення більш високих цін та захист від цінової 
конкуренції, зростання корпоративного іміджу та спрощення роз-
ширення галузі у регіоні. Згідно практичних даних, лише 10,0% 
споживачів не звертають увагу на бренди та торгові марки, рекламу. 
Однак в Україні та її регіонах на ці засоби виділяється мало коштів 
і на державному, і на приватному рівнях. Реклама про неповторність 
більшості регіонів України, окремі напрями туризму є відсутньою 
або недостатньою та не досить якісною.

Недостатньо розробленими є туристичні пропозиції, маршрути, 
місця розміщення, диференційовані за доходами та соціальними 
групами населення [7, с. 134]. Це вказує на те, що брендинг у ві-
тчизняних умовах необхідно доповнювати характеристиками фінан-
сово-економічної стійкості підприємств, інвестиційного клімату, а 
також регіональних ринків туристичних послуг та їх безпеки. Отже, 
зазначені ринки поділяються на перспективні, менш перспективні й 
такі, на яких робота вимагає значних додаткових зусиль та витрат. 
Деякі ринки можуть бути взагалі закритими для певних туристичних 
організацій або напрямів туристичної діяльності.

Важливе значення має оцінка ризиків туристичної діяльності на 
рівні туристичних дестинацій і ринків. Це свідчить про необхідність 
вивчення сильних і слабких місць конкурентів, їх клієнтури, осо-
бливостей як на рівні галузі, так і інших галузей, розташованих на 
території туристичного регіону. Це дозволяє диверсифікувати на-
прями туристичної діяльності та туристичні послуги. Необхідно за-
значити, що методологія залучення механізмів брендингу до опти-
мізації регіонального розвитку галузі туризму передбачає назви ту-
ристичного бренду для туристичних підприємств або регіонів.

Так, для західних адміністративних областей характерні індивіду-
альні назви лікувальних та столово-лікувальних мінеральних вод, з 
брендами яких пов’язані заклади та центри лікувального та відпочин-
ково-пізнавального туризму [8, с. 43]. Йдеться про курорти-бренди ту-
ристичної галузі регіону – Трускавець, Моршин, Поляна Квасова, Сва-
лява, Кваси, Шаян та ін. Подібним прикладом є курорт Миргород у 
Полтавській, Березівські мінеральні води у Харківській області. Розви-
ток підприємств туристичної галузі Херсонської області пов’язаний 
окремими назвами брендів – курортами Херсон, Скадовськ, Чорно-
морськ, Лазурне, Хорли, Залізний Порт, Гола Пристань. Назви вказаних 
брендів вже свідчать про спеціалізацію туристичної галузі на культур-
но-пізнавальному та сезонному оздоровчому приморському туризмі.

Виявлено, що в сучасних умовах господарювання, великої й різ-
номанітної пропозиції туристичних товарів і послуг, що постійно 
вдосконалюється та зростає, комерційна сила і вплив бренду полягає 
в лояльності до нього покупців [9, с. 114. Тому в основі управління 
брендами має бути процес, спрямований на збільшення періоду ло-
яльності споживачів до них. Для цього необхідні постійні інвестиції 
у бренди туристичної діяльності, у підвищення якості обслуговуван-
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ня клієнтів, у матеріально-технічну базу туристичних підприємств і 
організацій та їх всебічну модернізацію. Як би вдало не була пози-
ціонована на ринку торгова марка, проте під впливом успіхів кон-
курентів або у зв’язку зі зміною споживчих переваг доводиться 
приймати рішення про репозиціонування бренду або ребрендинг. 
Створення ефективного бренду туристичного підприємства передба-
чає, що воно повинне постійно працювати над зміцненням іміджу 
торгової марки і пов’язаних з нею асоціацій.

Висновки і перспективи подальших розвідок. На сьогодні багато 
підприємств і організацій у галузі туризму зіткнулися з тим, що 
споживачі стали більш чутливі до цін на їхні продукти і послуги. 
Тому на зміну стійкій перевазі продукції певного бренду приходить 
вибір продуктів або послуг різноманітних визнаних торгових марок 
залежно від того, на яку з них у цей момент поширюються знижки 
або акції. Крім того, організації-конкуренти намагаються у своїй 
діяльності відтворити якості кращих брендових продуктів і послуг, 
що призводить до великої їх схожості, навіть пропонованих під різ-
ними торговими марками. Це вимагає від теоретичних розробок і їх 
практичного впровадження у підприємства галузі туризму форму-
вання не просто бренду, а конкурентоспроможного. Він має відобра-
жати цінність, культуру та індивідуальність туристичних послуг того 
чи іншого підприємства.
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Методологические принципы управления брендами предприятий  
и организаций в области туризма

Аннотация. В статье выявлено особое значение бренда в повышении конку-
рентоспособности функционирования и развития предприятий и организаций 
области туризма. Углубленные методологические основы его формирования и 
использования. Они заключаются в определении основных атрибутов, свойств, 
механизмов использования и управления. Осуществлен анализ влияния брендов 
на потребителей туристических услуг и продуктов. Обоснована необходимость 
ребрендинга и его направлений. Определены перспективы дальнейших исследо-
ваний в направлении увеличения ценовой лояльности относительно массового 
потребителя.
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Annotation. The article reveals the special importance of the brand in increasing 
the competitiveness of the functioning and development of enterprises and 
organizations of the tourism industry. In-depth methodological principles of its 
formation and use. They consist in determining the main attributes, properties, 
mechanisms of use and management. The analysis of brand influence on consumers 
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PR-КОНСАЛТИНГ В РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО  
ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Анотація. В статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти сільськогос-
подарського дорадництва та PR-консалтингу, основним завданням яких є озна-
йомлення працівників сільського господарства, фермерів та власників особистих 
селянських господарств з інноваціями та науковими досягненнями в сільському 
господарстві, стратегією та новими перспективними напрямами розвитку аграр-
ного сектора, одним з яких є зелений туризм. Науковий підхід до проведення 
комплексу PR-заходів дозволить в короткі терміни інформувати громадськість, 
популяризувати і створити позитивний імідж діяльності в сфері сільського зе-
леного туризму для успішного вирішення соціально-економічних проблем укра-
їнського села.

Ключові слова: дорадництво, інформаційно-консультаційна діяльність, PR-
консалтинг, сільський зелений туризм, особисте селянське господарство, агро-
рекреаційні кластери.

Постановка проблеми. Враховуючи євроінтеграційні прагнення 
України, реалії розвитку її аграрного сектора диктують зростання 
попиту на отримання нових знань. Особливо це стосується незахи-
щених верств селян, до яких віднесено дрібних сільгоспвиробників, 
фермерів та власників особистих селянських господарств. Саме на 
захист їх інтересів спрямована політика держави, завданням якої є 
створення умов для формування нового сільськогосподарського то-
варовиробника, озброєного сучасними знаннями, що сприятиме під-
вищенню прибутковості сільськогосподарського виробництва та рів-
ня життя сільського населення загалом. 

Сільський зелений туризм відноситься до пріоритетного напряму 
сталого розвитку сільських територій, який має велике значення 

© О.А. Локутова, 2017

УДК: 659.2:379.84

О.А. Локутова,

к. с.-г. н., доцент кафедри аграрного консалтингу і туризму, 
Національний університет  біоресурсів та 
природокористування України, 
вул. Героїв Оборони, 10, м.Київ, 03041 
e.veridar@ukr.net



65Pr-консалтинг в розвитку сільського зеленого туризму в Україні

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
7
. 
—

 №
 1

2

для вирішення соціально-економічних проблем українського села. 
Враховуючи те, що сільський туризм є складним міжгалузевим 
комплексом, для його успішного розвитку необхідним є системний 
підхід з врахуванням взаємовідносин різних галузей економіки як 
на державному, так і на регіональному рівнях. Тільки в тісній вза-
ємодії представників місцевих органів виконавчої влади та самовря-
дування, громадських організацій, власників особистих селянських 
та фермерських господарств можна успішно розвивати цей напрям 
туризму.

На сучасному етапі процес розвитку туристичної діяльності на 
селі потребує організації кластерних об’єднань. Агро-рекреаційні 
кластери, складовою яких є сільський зелений туризм, є потужним 
механізмом вирішення питань, пов’язаних з соціально-економічним 
розвитком регіону, посилення його конкурентоспроможності на вну-
трішньому і зовнішньому ринках.

На тлі нормативно-правової незахищеності процеси розвитку ту-
ристичної діяльності в сфері сільського туризму відбуваються досить 
повільно. Особливо це стосується центральних, східних та південних 
регіонів України.

Проблема інформаційно-консультаційного забезпечення розвитку 
сільського туризму в Україні вимагає комплексного науково-мето-
дичного підходу. Паблік рілейшнз (PR) – зв’язки з громадськістю – є 
важливою частиною інформаційно-консультаційної діяльності, за-
вданням якої є формування громадської думки, створення позитив-
ного іміджу діяльності у сфері сільського зеленого туризму. Спеціа-
ліст з консалтингу, дорадник має водночас бути і кваліфікованим PR-
фахівцем, володіти вмінням роботи з громадськістю та із засобами 
масової комунікації, розробляти пакети PR-заходів та надавати по-
ради як організаціям, так і окремим клієнтам, особливо в кризових 
ситуаціях.

Аналіз основних напрямів досліджень за даною проблемою. Ста-
новлення та розвиток вітчизняного та зарубіжного сільськогосподар-
ського дорадництва, організація інформаційно-консультаційного об-
слуговування аграріїв відбуваються на основі праць науковців й 
практиків, серед яких варто відмітити J. Stanlay, М.Ф. Кропивка, 
Т.П. Кальну-Дубі нюк, Р.М. Шмідта та ін. [7, 10]. Розгляду дорадчої 
діяльності з точки зору класичного PR-консалтингу присвячені ро-
боти С.Блека, І.В. Алешиної, Т. П. Кальної-Дубінюк, Г.Г. Почепцо-
ва та інших [4]. Питання розвитку сільського туризму розглянуті в 
працях таких вчених та практиків, як М.Й. Рутинський, Ю.В. Зінь-
ко, В.П. Васильєв, П.В. Горішевський та інші [8]. 

Варто зауважити, що відомі роботи недостатньо розкривають пи-
тання інформаційно-консультаційного забезпечення розвитку сіль-
ського зеленого туризму, тому є необхідність в поглибленні теоре-
тичних та методичних засад при розробці комплексу PR-заходів для 
успішного розвитку сільського зеленого туризму як складової дер-
жавної стратегії розвитку аграрного сектора.
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Мета статті – обґрунтування визначення теоретичних та методич-
них підходів для розробки комплексу PR-заходів як найбільш ефек-
тивних засобів забезпечення розвитку сільського зеленого туризму.

Виклад основного матеріалу дослідження. В ринкових умовах 
розбудови сільського господарства динамічно зростає попит на отри-
мання знань, ознайомлення з інноваційними напрямами аграрного 
сектора економіки. Регламент № 73/2009 Ради ЄС передбачає 
обов’язкову наявність у держав-членів ЄС системи консультування 
фермерів, яка повинна допомагати їм в отриманні більш детальної 
інформації з метою відповідності стандартам високоякісного, сучас-
ного сільського господарства. 

Сьогодні в аграрній політиці передових країнах світу акцент 
зміщується на підтримку розвитку сільського господарства та сіль-
ської місцевості, тому в компетенцію сільськогосподарського кон-
сультування (дорадництва, аграрного консалтингу) переходить все 
більше питань сталого сільського розвитку. Прийняття у 2004 році 
Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» та 
подальша державна підтримка розбудови сільськогосподарських 
дорадчих служб – це дієвий крок на шляху соціально-економічного 
розвитку села, продовольчої безпеки та економічної незалежності 
країни [2].

Урядом розроблено детальну Концепцію розвитку агропромисло-
вого комплексу, розраховану на період до 2025 року (розпорядження 
КМУ від 23.09.2015 № 995-р), пріоритетом якої є розбудова сільських 
територій. Реалізація концепції в частині розвитку сільського туриз-
му має три основні складові:

– охорона та збереження ресурсів у сільській місцевості (розвиток 
природно-заповідного фонду із залученням територіальних громад 
села, селища і суб’єктів господарювання);

– диверсифікація та розвиток сільської економіки (розвиток ту-
ристичної та рекреаційної діяльності у сільській місцевості);

– розвиток агрорекреаційних кластерів на пілотних територіях 
(утворення зональних навчально-практичних центрів для сільських 
громад).

Результатом створення агро-рекреаційних кластерів стане:
– створення нових робочих місць;
– сприяння створенню умов для виникнення громадських орга-

нізацій – децентралізація влади;
– розбудова екологічного каркасу адміністративної території;
– розробка проектів розвитку громади для залучення коштів Єв-

росоюзу (угода про співпрацю Україна – ЄС ст. 399;400);
– зростання інвестиційної привабливості сільських територій;
– реальна участь органів місцевого самоврядування всіх рівнів 

для розробки проектів сталого розвитку сільських територій [9]. 
Отже, з огляду на необхідність забезпечення сільського населен-

ня та сільських громад інформацією про державну стратегію розви-
тку села та місце й можливості сільського зеленого туризму в цьому 
процесі PR-консалтинг належить до пріоритетних напрямів дорадчої 
діяльності. 
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Занепад та зубожіння села після розпаду Радянського Союзу ви-
кликало цілий ряд соціальних, економічних та екологічних проблем, 
вирішення яких можливо лише за рахунок розвитку альтернативних 
видів діяльності, що є також традиційними для українського села – 
народних промислів та ремесел, організації гостинного відпочинку. 
Українське село має всі необхідні складові для розвитку сільського 
зеленого туризму: багату історико-архітектурну спадщину, культуру, 
самобутній побут, мальовничі ландшафти; багаті лікувально-рекре-
аційні ресурси. Водночас гострою проблемою для мешканців села є 
брак робочих місць і, як результат –міграційний відтік працездатної 
частини сільського населення.

Організація відпочинку на базі сільських садиб може мати над-
звичайно позитивний вплив на економіку та екологію районів 
України за рахунок багатьох факторів: створення нових робочих 
місць для селян, особливо жінок; використання інвестування сіль-
ського населення для будівництва та пристосування приватного 
житла для прийому туристів; забезпечення туристів екологічно 
чистими продуктами харчування; збереження природи за рахунок 
зниження антропогенного тиску тощо. Але позитивні зміни в роз-
витку соціальної сфери села можливі лише за умов кваліфікованої 
організації інформативно-консультаційного забезпечення та PR-
консалтингу діяльності в сфері сільського зеленого туризму.

Вивчення природно-рекреаційних та історико-культурних особли-
востей Центрального регіону, зокрема Київської області, показало, 
що, незважаючи на значну кількість різноманітних атракцій, її 
складно назвати туристичною Меккою. На Київщину не їдуть кара-
вани туристів, як на Західну Україну, яка вважається вже досить 
«розкрученим» туристичним регіоном України. Діяльність сільсько-
го населення Київщини переважно зосереджена на сільському гос-
подарстві. Незважаючи на близькість до столиці, для успішного 
розвитку сільського туризму мешканцям сіл бракує інформації, 
елементарних знань, комплексу заходів, які б створили «позитивний 
імідж» діяльності у цій сфері.

Значну роль в процесі успішного розвитку сільського туризму 
відіграє всеукраїнська громадська неприбуткова організація «Спілка 
сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні» (далі – 
«Спілка»), яка була заснована в 1996 році. За роки своєї діяльності 
Спілка чимало зробила для розвитку сільського зеленого туризму в 
Україні, а саме: 

– лобіювала прийняття у 2003 році Закону України «Про осо-
бисте селянське господарство» та ряд законодавчих актів, указів 
Президента України, розпоряджень та постанов уряду [1]; 

– у 2003 році започаткувала щорічну всеукраїнську виставку-
ярмарок сільського туризму “Українське село запрошує”;

– у 2004 та 2008 роках ввела програми екологічного маркування 
«Зелена садиба» та категоризації послуг «Українська гостинна сади-
ба» і багато іншого (рис. 1 та рис. 2); 

– започаткувала школу інспекторів з категоризації та багато ін-
шого.
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Активістами Спілки створено дієві осередки у всіх областях України. 
Із 2009 року діяльність Спілки доповнюється значною інформаційно-

консультаційною роботою, що проводиться спільно з кафедрою аграр-
ного консалтингу і туризму Національного університету  біоресурсів та 
природокористування України. Організація навчальних курсів, шкіл-
тренінгів, проведення конференцій, круглих столів, семінарів, участь 
у виставковій діяльності, видання науково-методичної літератури впро-
довж восьми років сприяють поширенню знань в цій сфері серед усіх, 
хто цього потребує [3, 5]. Викладачі та аспіранти кафедри беруть ак-
тивну участь у діяльності Спілки в якості експертів та інспекторів з 
категоризації у сфері сільського зеленого туризму «Українська гостин-
на садиба» та Програми екологічного маркування «Зелена садиба».

Навчальні курси та школи-тренінги, що проводяться на базі ка-
федри аграрного консалтингу та сервісу НУБіП України, мають на 
меті надати необхідні знання з сільського зеленого туризму всім, хто 
розпочав цю справу або має бажання та можливості її розпочати. 
Навчання проводять досвідчені викладачі, професори, доценти та 
фахівці у сфері сільського зеленого туризму. Програма курсів охо-
плює широкий спектр питань, які є актуальними при веденні ді-
яльності в сфері сільського зеленого туризму.

Із 2014 року кафедра разом із Спілкою також проводить виїзні курси 
підвищення кваліфікації з сільського зеленого туризму. Цільова аудито-
рія курсів – представники місцевих органів влади та самоврядування, 
громадських організацій, власників особистих селянських та фермерських 
господарств, які надають послуги з сільського зеленого туризму.

Удосконалення інформаційно-консультаційного забезпечення розви-
тку сільського зеленого туризму в будь-якому регіоні України перед-
бачає покрокове застосування пакета PR-заходів, основою якого є роз-
роблена кафедрою аграрного консалтингу та Спілкою програма курсів 
підвищення кваліфікації для представників місцевих органів виконав-
чої влади та самоврядування, громадських організацій, власників осо-
бистих селянських та фермерських господарств, які надають послуги 
з сільського зеленого туризму. В програму, крім основних питань по 
сільському зеленому туризму, також входять актуальні питання як 

Рисунок 2. Знак екологіч-
ного маркування «Зелена са-
диба»

Рисунок 1. Знак категори-
зації послуг «Українська гос-
тинна садиба»
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державної політики в сфері сталого розвитку сільських територій (ство-
рення агро-рекреаційних кластерів та підтримка родинних фермерських 
господарств), міжнародної підтримки з боку ЄС, так і багато іннова-
ційних питань (апітуризм, сільський туризм для маломобільних груп 
населення, розробка сучасних консультаційних систем та ін.). 

Як показує досвід проведення виїзних занять кафедри, створенню 
позитивного іміджу діяльності в сфері сільського зеленого туризму 
сприятиме грамотне проведення комплексу PR-заходів на рівні об-
ласної та районних державних адміністрацій Київщини, яке перед-
бачає: проведення семінарів, курсів підвищення кваліфікації та 
тренінгів; видання спеціалізованої літератури; організацію конфе-
ренцій та виставок, регіональних фестивалів та ярмарок з висвітлен-
ням цих заходів в обласних та районних засобах масової інформації 
(ЗМІ), а також різностороння співпраця із ЗМІ (підготовка прес-
релізів та пакетів для преси, прес-конференцій, інтерв’ю на місцеві 
теле- та радіоканали); професійну зйомку рекламних фільмів по 
окремих регіонах та їх прокат тощо (рис 3). 

Рисунок 3. Комплекс PR-заходів для інформаційно-консультаційного 
забезпечення розвитку сільського зеленого туризму на Київщині  

(розробка автора)

Кафедра аграр-
ного консалтин-

гу та сервісу 
НУБіП України 

СПІЛКА

Круглий стіл  
Прес-конференція 

Прес-реліз  
Брифінг

Обухів

Біла Церква

Миронівка

Макарів

Іванків

Тараща

Баришівка

Ставище

Богуслав

Бориспіль

Тетіїв Фастів

Сквира

Яготин

Володарка

Переяслав

Бориспіль

Кагарлик

Васильків

КИЇВ

Круглий стіл  
Прес-конференція 

Прес-реліз  
Брифінг

Місцеві 
друковані 

ЗМІ 
Телеканали 

Радіо

Місцеві 
друковані 

ЗМІ 
Телеканали 

Радіо

Круглий стіл 
Прес-

конференція
Прес-реліз
Брифінг

Круглий стіл 
Прес-

конференція
Прес-реліз
Брифінг

Місцеві  
друковані 

ЗМІ
Телеканали

Радіо

Місцеві  
друковані 

ЗМІ
Телеканали

Радіо

Новини
Телеканал

СТБ

Новини
Телеканал

СТБ



70 О.А. Локутова
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
7
. 
—

 №
 1

2

Отже, першим кроком є проведення семінарів. Програма семінару 
доводиться до відома на рівні районних державних адміністрацій 
Київської області (25 райдержадміністрацій) та обласної державної 
адміністрації (м. Київ).

Мас-медіа є основним інструментом зв’язку з громадськістю, 
тому організація роботи із ЗМІ – важливий напрямок роботи PR-
фахівця. Отже, другим кроком є налагодження системи поширення 
інформації через засоби масової інформації (ЗМІ), які можуть бути 
як друковані (обласні та регіональні газети та журнали), так і 
електронні (обласні та регіональні телеканали, телерадіоканали та 
радіо).

Третій крок – організація подій. Важливим PR-заходом є орга-
нізація та проведення «круглого столу» – однієї з форм генеруван-
ня та багатостороннього обговорення теми сільського розвитку та 
сільського туризму для різних груп населення. Учасниками кругло-
го столу можуть стати представники органів місцевого самовряду-
вання, авторитетні кола ділового світу, громадських організацій 
регіону та ЗМІ. 

Важливими подіями, “подією” можуть також стати проведення 
тематичних конференцій, виставок, ярмарок, фестивалів тощо. 

Прес-реліз – є найголовнішим засобом повідомлення новин. 
Прес-релізи використовуються для повідомлення громадськості про 
події та заходи, що відбуваються. Прес-реліз – коротке повідо-
млення про суть події, що відбувається та розрахований на те, щоб 
забезпечити репортерів повною вихідною інформацією, якою вони 
можуть скористатися як готовою довідкою при підготовці матері-
алів у ЗМІ.

Виступи на радіо та телебаченні – важливі PR-заходи для про-
штовхування інноваційних ідей, до яких, на даному етапі загальної 
обізнаності населення, відноситься сільський зелений туризм.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Інформаційно-
консультаційне забезпечення розвитку сільського зеленого туризму 
на прикладі Київської області показало необхідність удосконалення 
системи поширення інформації. 

Запропонований комплекс PR-заходів дозволить в короткі термі-
ни проінформувати населення щодо напрямів державної політики 
сталого розвитку сільських територій та сформувати позитивний 
імідж діяльності у сфері сільського зеленого туризму, що сприятиме 
вирішенню проблем самозайнятості сільського населення, просуван-
ню ідеї створення сімейних фермерських господарств та агро-рекре-
аційних кластерів.

Отже, життєздатність сільських громад залежить від самих жи-
телів, які мають зрозуміти та усвідомити перспективність своєї міс-
цевості. Задача ж PR-консультантів полягає у вмінні кваліфіковано 
розвивати мотивацію у сільських жителів щодо розвитку рідного села.
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PR-консалтинг в развитии сельского зелёного туризма  
в Украине

Аннотация. В статье рассмотрены теоретико-методологические аспекты 
аграрного консалтинга и PR-консалтинга, основной задачей которых является 
информирование, ознакомление работников сельского хозяйства, фермеров и 
владельцев частных крестьянских хозяйств с инновациями, научными достиже-
ниями, новыми перспективными направлениями развития аграрного сектора, 
одним из которых является сельский зелёный туризм. Научный подход к про-
ведению комплекса PR-мероприятий позволит в короткие сроки информировать 
общественность, популяризировать и создать положительный имидж деятель-
ности в сфере сельского зелёного туризма для успешного решения социально-
экономических проблем украинского села.

Ключевые слова: аграрный консалтинг, информационно-консультационная 
дея тельность, PR-консалтинг, сельский зеленый туризм, частное крестьянское 
хазяйство, агро-рекреационный кластер.
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Annotation. The article considers theoretical and methodological aspects of 
agricultural consulting and PR-consulting, the main task of which is to inform 
agricultural workers, farmers and owners of individual peasant households with 
innovations and scientific achievements in agriculture, with new promising 
directions of development of the agrarian sector, one of which are rural tourism. 
The scientific approach to holding a complex of PR-events will allow to inform the 
public in a short time, to popularize and create a positive image of activity in the 
field of rural tourism, that will allow to solve socio-economic problems of the 
Ukrainian rural
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ  
РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО  

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація. Сільське господарство – одна з основних галузей народного гос-
подарства України, оскільки виробництво продукції харчування є однією з умов 
життя та розвитку всього населення країни. Ведення підприємництва в сіль-
ськогосподарському виробництві забезпечить успіх діяльності при удосконален-
ні системи управління розвитком сільськогосподарських підприємств у ринкових 
умовах.

Ключовi слова: управління в сільськогосподарському підприємництві, роз-
виток різних форм господарювання, розвиток регіонального виробництва, ефек-
тивності в сільському господарстві.

Актуальність дослідження. Необхідність дослідження, розвитку 
та вдосконалення системи управління в сільськогосподарському під-
приємництві сприяє швидкому та ефективному впровадженню нових 
механізмів управління, які відповідають сучасним потребам.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати досліджен-
ня проблем і перспектив розвитку управління в сільськогосподар-
ському підприємництві знайшли  відображення в численних науко-
вих працях вітчизняних вчених: В.П. Горьового, В.К. Збарського, 
З.С. Варналій, О.В. Сапєлкина, С.Г. Пастушенко, М.М. Ільчука, 
Л.В. За бурани та багатьох інших. Зокрема розглянуті проблеми 
українського підприємництва досліджували теоретичні основи та 
прикладні аспекти становлення і розвиток сільськогосподарського 
підприємництва, місце і роль різних форм господарювання в про-
відних галузях народного господарства, загалом досліджено комплекс 
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проблем, пов’язаних зі становленням і розвитком підприємництва в 
Україні. Значна увага приділялася державній підтримці сільськогос-
подарського підприємництва, аналізу соціально-економічних наслід-
ків розвитку підприємництва в Україні, однак не всі проблеми ви-
рішено, є необхідність їх вирішення.

Метою дослідження є визначення та аналіз основних факторів та 
особливостей економічного управління розвитком сільськогосподар-
ського підприємства в ринкових умовах та шляхів їх вдосконалення.

Об’єктом дослідження є розвиток управлінської діяльності загалом 
та специфіка управління аграрним сектором, зокрема процес роз-
робки нового мотиваційного інструментарію для застосування у 
аграрному виробництві.

Постановка проблеми.
Основні проблеми підприємництва в Україні можна визначити так:
– нерівномірність розвитку різних форм господарювання (укладів) 

при ослабленні позицій середньорозмірного виробника внаслідок 
створення для різних за розмірами та соціальним навантаженням 
економічних суб’єктів формально однакових, але нерівних умов гос-
подарювання;

– недостатність нормативно-правових засад та відсутність мотива-
ції до кооперації та розвитку дрібних сільськогосподарських виробни-
ків в рамках сільських громад, низька товарність виробництва про-
дукції, ослаблення економічного підґрунтя розвитку сільських громад;

– нестабільні конкурентні позиції вітчизняної сільськогосподар-
ської продукції та продовольства на зовнішньому ринку через неза-
вершені процеси адаптації до європейських вимог щодо якості та 
безпечності сільськогосподарської сировини та харчових продуктів;

– низькі темпи техніко-технологічного оновлення виробництва;
– ризики збільшення виробничих витрат через зростання зноше-

ності техніки, переважання використання застарілих технологій, 
зростання вартості невідновлювальних природних ресурсів в струк-
турі собівартості;

– значні втрати продукції через недосконалість інфраструктури 
аграрного ринку, логістики зберігання;

– відсутність мотивації виробників до дотримання агроекологічних 
вимог виробництва;

– обмежена ємність внутрішнього ринку сільськогосподарської 
продукції та продовольства, обумовлена низькою платоспроможністю 
населення;

– недостатня ефективність самоорганізації та саморегулювання 
ринку сільськогосподарської продукції та продовольства, складність 
у виробленні консолідованої позиції сільськогосподарських товаро-
виробників у захисті своїх інтересів; [5]

Виклад основного матеріалу.
Усе, що пов’язане із сільськогосподарською галуззю — виробни-

цтво, переробка, торгівля, постачання сировини — має величезний 
потенціал. Молочна промисловість все ще має дуже високі виробни-
чі можливості у сімейних, малих та середніх господарствах, їх коо-
перативах за рахунок становлення і розвитку регіональних торгових 
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марок із виробництва усіх видів сирів, інших молочних продуктів 
підвищеної доданої вартості. Зерна може вироблятися більше, ніж 
нинішнє виробництво зернових у середніх господарствах та у коопе-
ративах за рахунок покращення можливостей для цих учасників в 
організованому ринку. М’ясне скотарство, свинарство, козівництво, 
вівчарство, кролівництво, бджільництво, індиківництво за рахунок 
мотивації сімейних, малих та середніх господарств і їх кооперативів. 
Нині серйозною проблемою для дрібних селянських господарств є 
доступність кредитів. Лише деякі банки готові кредитувати дрібних 
фермерів. Ця ситуація, на жаль, є патовою в Україні і призводить 
до зниження малого агробізнесу. Поряд з цим Міністерство аграрної 
політики і продовольства України почало приділяти увагу розвитку 
дрібних фермерських господарств. У минулому підтримка надавала-
ся великому агропромисловому виробництву, але зараз відбувається 
зміна пріоритетів[4].

Факторами довготривалої стійкості розвитку аграрного сектора 
економіки за економічними та соціальними показниками є, зокрема, 
господарсько-організаційна та галузева структура. Інші 43 відсотки 
валової продукції сільського господарства виробляється громадянами, 
на земельних ділянках особистого селянського господарства. Як пра-
вило, це не експортно орієнтована продукція, логістика зберігання 
якої є недостатньою та виробництво якої вимагає значних трудових 
затрат: фрукти та ягоди – 80,9 відсотка, картопля – 97,8 відсотка, 
овочі – 86,1 відсотка, молоко – 74,9 відсотка виробництва відповід-
ного продукту.

За даними Держстату, на кінець 2016 року кількість діючих фер-
мерських господарств становила 33682 одиниці, або понад 70 відсо-
тків загальної кількості економічно активних сільськогосподарських 
підприємств.

За даними Держгеокадастру, середня площа сільськогосподар-
ських угідь, які обробляються фермерським господарством, становить 
78 гектарів.

Із загальної кількості діючих фермерських господарств 75 відсо-
тків мають в обробітку земельні ділянки площею до 100 гектарів.

За останні 10 років кількість фермерських господарств, які мають 
в обробітку на правах власності та користування земельні ділянки 
загальною площею не більше 100 гектарів, скоротилася більш ніж 
на 20 відсотків.

Більшість фермерських господарств, які мають в обробітку не-
великі площі, потребують підтримки, тому Концепція розитку 
фер мерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 
2018–2020 рр. від 13 вересня 2017року спрямована тільки на під-
тримку фермерських господарств, які мають в обробітку на правах 
власності та користування (з урахуванням корпоративних прав) 
земельні ділянки загальною площею не більше 100 гектарів.[3]

Кількість зареєстрованих виробничих кооперативів у 2010-2016 
роках постійно знижувалась, невеликою була й кількість обслугову-
ючих кооперативів, хоча й мала позитивну динаміку (рис. 1).
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Рис.1. Динаміка кількості виробничих та обслуговуючих  
сільськогосподарських кооперативів у 2010 – 2016 роках

Джерело: Систематизовано за даними Державної служби статистики.

Висновки. В Україні існуючі організаційно-економічні та правові 
умови не сприяють розвитку кооперативного руху на селі. Водночас 
об’єднання селян у кооперативи сприятиме ефективній реалізації 
ресурсного потенціалу сільського господарства при збереженні робо-
чих місць, соціальному розвитку сільських територій.[2.c.126]

Таким чином, щоб мале та середнє підприємництво розвивалося 
і забезпечувало сталий розвиток, Україна потребує не розпродажу 
своїх воістину безцінних земель, а конкретних дій, спрямованих на 
підвищення ефективності сільського господарства в цілому, зокрема: 
розвиток відповідної інфраструктури, проведення досліджень і роз-
робок, організація системи навчання фермерів, поліпшення вироб-
ництва, а також розробка державної політики, яка стимулюватиме 
подальший розвиток фермерства, сільськогосподарських кооперацій, 
дрібного та середнього підприємництва на селі.
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За останні 10 років кількість фермерських господарств, які мають в 

обробітку на праві власності та користування земельні ділянки загальною

площею не більше 100 гектарів, скоротилася більше ніж на 20 відсотків.

Переважна кількість фермерських господарств, які мають в обробітку

невеликі площі,потребують підтримки, тому Концепція розитку фермерських 

господарств а сілськоосподарскої кооперації на 2018-2020 від 13 вересня 

2017року спрямованавиключно на підтримку фермерських господарств, які

мають в обробітку на праві власності та користування (з урахуванням

корпоративних прав) земельні ділянки загальною площею не більше 100 

гектарів землі.[3]

Кількість зареєстрованих виробничих кооперативів у 2010-2016 роках 
постійно знижувалась, невеликою була й кількість обслуговуючих 
кооперативів хоча й мала позитивну динаміку (рис. 1).

Рис.1. Динаміка кількості виробничих та обслуговуючих 

сільськогосподарських кооперативів у 2010 – 2016 роках

Джерело: Систематизовано за даними Державної служби статистики.
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Современное состояние и проблемы управления развитием  
сельскохозяйственного предпринимательства в Украине

Аннотация. Сельское хозяйство – одна из основных отраслей народного 
хозяйства Украины, поскольку производство продукции питания является одним 
из условий жизни и развития всего населения страны. Ведение предпринима-
тельства в сельскохозяйственном производстве обеспечит успех деятельности 
при усовершенствовании системы управления развитием сельско хозяйственных 
предприятий в рыночных условиях.
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Annotation: Agriculture is one of the main sectors of the national economy of 
Ukraine, because the production of food products is one of the conditions of life 
and development of the entire population of the country. Keeping entrepreneurship 
in agricultural production will ensure the success of activities with improved 
management systems for the development of agricultural enterprises in market 
conditions.
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ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ

Анотація. В статті на основі аналізу літератури здійснено уточнення трак-
тувань економічних категорій «інновації на регіональному рівні» та «іннова-
ційна діяльність регіону». Здійснена систематизація класифікацій інновацій 
для діяльності регіону з урахуванням особливості розширення повноважень 
упра вління регіонами.

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноваційна діяльність 
для регіону.

Постановка проблеми. Основною метою регіональної економічної 
політики є діяльність на підвищення конкурентоспроможності регі-
онів за допомогою розвитку інноваційного потенціалу. Інноваційна 
діяльність має перейти від централізовано-планового до локального, 
регіонального. Завдяки децентралізації прийняття управлінських 
рішень окремі регіони, проводячи успішну інноваційну політику, 
стануть точками економічного зростання національної економіки. 
Для України, з її значною територією та відмінностями соціально-
економічного розвитку, культурно-ментальному здобутку населення 
регіонів така політика є перспективною та ефективною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам в іннова-
ційній сфері регіону приділялася увага в працях вітчизняних вчених: 
Т.Т. Авдєєвої, Ю.М. Бажала, Б.М. Данилишина, Є.Г. Коваленко, 
М.І. Маниліч, Г.Г. Фетисової., П.П. Микитюк, В.В. Стадник, М.М. Йох-
на, Н.Н. Ткачова, С.О. Чернов, при цьому в умовах впровадження 
державної реформи щодо децентралізації влади регіони набули но-
вих прав та обов’язків, тож необхідне уточнення в термінологічно-
му апараті. 

© О. П. Романко, 2017
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Метою статті є з’ясувати трактування економічних категорій, 
таких як «інновації на регіональному рівні» та «інноваційна діяль-
ність регіону», здійснити їх уточнення та адаптацію до сучасного 
регіонального рівня економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Економічна категорія 
«інновація» є неоднозначною і має багато інтерпретацій. Існують 
наукові роботи, що містять спроби класифікувати і систематизувати 
всі відомі інтерпретації, їх нараховується близько 200. Проте згідно 
мети нашого дослідження необхідно зосередити увагу на двох харак-
терних аспектах даної категорії [1, с. 15]. По-перше, інновація трак-
тується як певна діяльність, по-друге, розглядається як не сама дія, 
а результат нововведень. Ми б доповнили третьою складовою – це відо-
браження задіяних і обов’язкових суб’єктів інноваційного процесу.

Першим ввів поняття «інновація» Й. Шумпетер в своїй роботі 
“Кон’юнктурні цикли” (1939) і розглядав категорію як виробничу 
функцію, що зумовлює “кількісні зміни продукту з урахуванням 
змін в усій сукупності діючих на нього факторів, якщо замість су-
купності факторів ми змінимо форму функції, то отримаємо іннова-
цію” [2, с.154]. Отже, він трактує поняття інновація як зміну з 
метою впровадження і використання нових видів споживчих товарів, 
нових виробничих та транспортних засобів, ринків і форм організа-
ції в промисловості.

Сучасна інтерпретація передбачає, що інновація (оновлення, по-
ліпшення, нововведення) в широкому розумінні – це будь-які зміни, 
що підвищують конкурентоспроможність об’єктів господарювання, 
а в більш звичному – це процес трансформації наукових досягнень 
у виробництво та впровадження їх у практику [3, с.524].

А економіст Пепа Т.В. ствержує, що інновації – це комплексний 
процес створення, розповсюдження та використання нового практич-
ного досвіду оновлення основного капіталу або виробничого призна-
чення на основі впровадження досягнень науки й техніки. Варто 
вказати на те, що інновація – це процес розробки, освоєння, екс-
плуатації виробничого організаційно-економічного потенціалу, за-
кладеного в нововведення, а нововведення – цілеспрямована, пози-
тивна, прогресивна зміна матеріальних і нематеріальних елементів 
[4, с.241].

Найбільш всеохоплююче трактування даної категорії запропоно-
вано Законом України «Про інноваційну діяльність», де інновації 
надається універсальне визначення: інновації – новостворені (засто-
совані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, про-
дукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення вироб-
ничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціаль-
ної сфери [5, с.12].

Відповідно до зміни об’єкта дослідження «інновація» може трак-
туватися в контексті комплексного поняття як результат інновацій-
ної діяльності, як процес впровадження нововведень або наявність 
ефекту від застосування зміни. Крім того, є ряд економістів, які 
підкреслюють комерціалізацію нововведень або їх прямий зв’язок з 
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інвестиціями. Перелік наукових прихильників такого групування 
наведено в таблиці 1.

Донедавна велися дискусії, який з цих підходів є більш доскона-
лим. Однак ці дебати втратили свою актуальність у зв’язку з тим, 
що нині можна говорити про вироблення своєрідного міжнародного 
стандарту поняття інновації як цілком певної управлінської катего-
рії. Формуванню його сприяла «Інструкція Осло» у третьому видан-
ні «Керівництва зі збору та аналізу даних по інноваціях за 2005 р.» 
[6, с. 19], розробленому Євростандартом та Організацією економіч-
ного співробітництва і розвитку (ОЕСР), основні інноваційні поняття 
визначені так: «Інновація» – введення у вживання будь-якого  нового 
або значно поліпшеного продукту (товару або послуги) або процесу, 
нового методу маркетингу або нового організаційного методу в ді-
ловій практиці, організації робочих місць або зовнішніх зв’язках. 
Мінімальною ознакою інновації є вимога того, щоб створений про-
дукт, процес, метод маркетингу або організації був новим (або значно 
поліпшеним) для практики даної фірми. Це включає в категорію 
інновацій продукти, процеси і методи, які фірма створила першими, 
та/або продукти, процеси і методи, запозичені від інших фірм чи 
організацій.

Таблиця 1
Тлумачення категорії «інновація»*

Автор Суть категорії «інновація»

1 2 3

Як зміна

1  Шумпетер Й. А. [2]. зміни технології та управління, нові комбі-
нації щодо техніки і технології.

2 Хучек М. [7]. зміни в техніці, технології організації, 
екології,економіці, а також в соціальному 
житті підприємства.

Як процес

3 Федоренко В. Г. [8]. процес, спрямований на створення, вироб-
ництво, розвиток та якісне удосконалення 
нових видів виробів, технологій, організа-
ційних форм.

4 Санто Б. [9]. такий суспільно-техніко-економічний про-
цес, який через практичне використання 
ідей та винаходів приводить до створення 
кращих за своїми якостями виробів, техно-
логій та дає прибуток.

5 Твісс Б. [10]. процес, в якому винахід або ідея набуває 
економічного змісту.

6 Богданова О. [11] процес реалізації нової ідеї в будь-якій сфе-
рі життя і діяльності людини, яка здатна 
до задоволення потреби на ринку і прино-
сить економічний ефект.
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Як результат

7 Харів П. С., 
Собко О. М.[12].

результат інноваційної діяльності, відобра-
жений у вигляді наукових, технічних, орга-
нізаційних чи соціально-економічних нови-
нок, який може бути отриманий на будь-
якому етапі інноваційного процесу.

8 Денисенко М. П., 
Риженко Я. В. [13].

результат впровадження новацій з метою змін 
в об’єкті діяльності та одержання економічно-
го, соціального або іншого виду ефекту.

9 Покропивний С. Ф.[14]. впровадження в господарську практику ре-
зультатів інноваційних процесів.

10 Федулова Л. І. [15] наукових досліджень та розробок, спромож-
них поліпшити технічні, економічні, спо-
живчі характеристики наявної продукції, 
процесів, послуг або стати основою нової.

Як комплекс

11 Єрмолаєва В.В. [16] комплексний процес, котрий містить (ство-
рення, розробку, доведення до комерційного 
використання і розповсюдження нового тех-
нічного або якогось іншого рішення (нова-
ції), що задовольняє певну потребу.

12 Рябовой Т.Ф.[17] комплексний процес створення, розповсю-
дження і використання нового практичного 
засобу (новинки), необхідного для задово-
лення людських потреб, які можуть зміню-
ватись під впливом суспільства.

13 Калецькі М. [18] інновація – стимулює економічний розви-
ток, забезпечує на довгострокову перспекти-
ву скорочення тривалості економічних зане-
падів і продовжує періоди піднесень.

Як прибуток

14 Додгсон М.[19] наукова, технологічна, організаційна та фі-
нансова діяльність, що призводить до ко-
мерційного введення нового (або поліпшено-
го) продукту або нового (або поліпшеного) 
виробничого процесу або обладнання.

15 Буковецька Ю.І. [20] комерційне застосування нових більш про-
дуктивних технологій, які суттєво змінюють 
обсяги, структуру та якість виробництва і 
споживання; вони існують у формі нових чи 
вдосконалених: товарів чи послуг (інновація –  
продукт) та технологічних процесів (іннова-
ція – процес), залучення в економічний обо-
рот результатів інтелектуальної діяльності, 
що містять нові, зокрема й наукові, знання 
з метою задоволення суспільних потреб та 
(або) отримання прибутку.

16 Волинкіна Н.В. [21] залучення в економічний оборот результатів 
інтелектуальної діяльності, що містять 
нові, зокрема й наукові, знання з метою 
задоволення суспільних потреб та (або) 
отримання прибутку.

*Систематизовано автором

Закінчення таблиці 1
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Роль інновацій у сучасній регіональній економіці надзвичайно 
швидко зросла. І якщо ще донедавна впровадження інновацій було 
крайнім заходом у жорстокій конкуренції на ринку, то тепер вони 
стали буденним явищем будь-якого суб’єкта господарювання та 
суб’єктів управління. Цьому передує проведення реформи самовря-
дування в Україні, що збільшує вагу регіональної політики в під-
тримці інноваційної діяльності та загострює потребу в сучасному 
задоволенні регіональних потреб. В свою чергу регіон отримує права 
учасника інноваційного процесу, а не тільки виступає його спожи-
вачем, зокрема й у питанні пошуку інвестицій для будь-якого про-
міжного етапу інноваційного процесу.

Найбільш адаптивне до мети нашого дослідження наступне трак-
тування категорії – інновація на регіональному рівні – це результат 
інноваційної діяльності регіональних суб’єктів із використання но-
вацій з подальшим отриманням різного виду ефекту. 

Це визначення наділене відмінними рисами, по-перше, передбачає 
зміни в різних сферах діяльності суб’єктів регіонального господарю-
вання, а не лише економічних суб’єктів. По-друге, у пропонованому 
визначенні вказана мета інновації – задоволення регіональних потреб 
в отриманні соціально-економічного ефекту, тоді як у більшості де-
фініцій мета цього процесу, результату або зміни не формулюється. 
По-третє, у визначенні розширяється коло суб’єктів, що зацікавлені 
в інноваціях, в даному випадку це – регіон. 

Досліджуючи класифікацію інновацій в економічній літературі, 
ми дійшли висновку, що в Україні ще немає єдиної загальноприй-
нятої класифікації інновацій, і тому кожен автор будує класифікацію 
за своїми класифікаційними ознаками. Враховуючи зосередження 
нашої уваги на інноваційній діяльності для регіоналістики ми про-
понуємо виділити такі види інновацій за класифікаційними озна-
ками, як відображено в таблиці 2.

Таблиця 2  
Класифікація інновацій для діяльності регіону*

Класифікаційна ознака Види інновацій

1 2 3

1 За сферою впрова-
дження 

Економічні, екологічні, соціальні, культур-
ні, правові, управлінські, безпеки, інфра-
структурні.

2 За варіантами органі-
зацій

Органами публічної влади, суб’єктами гос-
подарювання, інноваційними організація-
ми, науково-дослідними центрами.

3 Задоволення потреб Орієнтовані на вирішення поточних регіо-
нальних проблем, орієнтовані на форму-
вання якісних нових потреб регіону.

4 За джерелом фінансу-
вання

Зовнішньофінансовані, внутрішньофінансо-
вані, змішані.

5 За результативністю Економічно прибуткові, соціальний ефект, 
відстрочені, сумнівні. 

6 За рівнем впливу Глобальні, локальні. 
7 За плановістю Стратегічні, тактичні, оперативні.
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8 За напрямком прово-
кації

Згори вниз, знизу вгору.

9 За формою власності Державні, приватні, колективні, комуналь-
ні, змішані. 

10 За рівнем прояву Провокативні, саморозвиваючі, випадкові.
11 За рівнем сприйняття Випереджаючі, невизначені, актуальні.
12 За регіоноекономічніс-

тю
Запозичені та впроваджені в діяльності 
регіону, розроблені в межах регіональних 
суб’єктів, розроблені регіональними 
суб’єктами та впроваджені в межах діяль-
ності регіону. 

* Систематизовано автором

Враховуючи світовий досвід можна стверджувати, що саме інно-
ваційний розвиток відіграє вирішальну роль у визначенні передових 
країн світу. Промислово розвинені країни світу поєднують іннова-
ційну діяльність з суспільним розвитком, станом техносфери і на-
вколишнього середовища, напрямом соціальної еволюції в цілому. 

Інновації є рушійною силою суспільного прогресу. Вони – стимул 
одержання більшого прибутку за рахунок упровадження у виробни-
цтво нової продукції, зміни в технологічному, організаційному, ви-
робничому процесі, розвитку маркетингу та менеджменту. У цьому 
виявляється природний зв’язок інновацій та інвестицій.

Роль інноваційної складової в управлінні конкурентоспроможніс-
тю регіонів зростає. Інновації стають провідним ресурсом економіч-
ного розвитку регіону, а найбільш важливою здатністю конкуруючих 
суб’єктів є здатність забезпечувати створення, накопичення, збері-
гання та передачу знань та новацій.

Тісно пов’язані такі економічні явища, як «інновація» та «інно-
ваційна діяльність». Досліджуючи теоретичні підходи до трактуван-
ня інноваційної діяльності в економічній літературі доходимо висно-
вку, що в кожному джерелі воно подається по-різному. Згідно з 
визначенням, поданим Краснокутською Н. В., – це діяльність ко-
лективу, спрямована на забезпечення доведення науково-технічних 
ідей, винаходів до результату, придатного до практичного застосу-
вання та реалізації їх на ринку з метою задоволення потреб суспіль-
ства в конкурентоспроможних товарах і послугах [23,с.44]. На дум-
ку Майорової Т. В., інноваційна діяльність – це діяльність, що 
спрямована на використання та комерціалізацію результатів науко-
вих досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових кон-
курентоспроможних товарів та послуг [24,с.36]. Неможливо не по-
годитися з думкою, висловленою Денисенко М. П., Риженко Я. В., 
що інноваційна діяльність пов’язана з перетворенням наукових до-
сліджень і розробок, а також винаходів та відкриттів у новий про-
дукт або новий технологічний процес, що впроваджуються у вироб-
ничий процес [25,с.125].

У працях Р. Фатхутдінова інноваційна діяльність розуміється як 
діяльність, спрямована на використання й комерціалізацію резуль-

Закінчення таблиці 2 
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татів наукових досліджень і розробок для розширення й відновлен-
ня номенклатури та поліпшення якості продукції, що випускається 
(товарів, послуг), удосконалення технології їхнього виготовлення з 
наступним упровадженням і ефективною реалізацією на внутрішньо-
му й закордонному ринках (це стосується також інноваційно-інвес-
тиційної діяльності) [26,с.72]. Інноваційна діяльність, на думку ряду 
вчених, є діяльністю, спрямованою на пошук можливостей інтенси-
фікації виробництва та задоволення суспільних потреб у конкурен-
тоспроможних товарах і послугах завдяки використанню науково-
технічного та інтелектуального потенціалу [27,с.68].

Однак згідно з трактуванням українського законодавства, а саме: 
Закону України «Про інноваційну діяльність» [5,с.12] інноваційна 
діяльність – це діяльність, що спрямована на використання наукових 
досліджень, розробок, яка сприяє випуску на ринок нових конку-
рентоспроможних товарів і послуг. Інноваційна діяльність здійсню-
ється з метою впровадження досягнень науково-технічного прогресу 
у виробництво і соціальну сферу. Інноваційна діяльність, в загальних 
рисах, охоплює: розробку і впровадження нових продуктів і тех-
нологій, які поліпшують соціальне та економічне становище сус-
пільства; фінансування досліджень для здійснення якісних змін; 
реалізацію науково-технічних проектів; прогресивні міжгалузеві 
структурні зрушення; випуск і розповсюдження нових товарів й 
технологій.

Країни ЄС використовують трактування, запропоноване «Керів-
ництвом Осло», яке вважає, що «інноваційна діяльність» – це всі 
наукові, технологічні, організаційні, фінансові та комерційні дії, що 
реально призводять до здійснення інновацій або задумані з цією 
метою. Деякі види інноваційної діяльності є інноваційними самі по 
собі, інші не володіють цією властивістю, але теж необхідні для 
здійснення інновацій. Інноваційна діяльність включає також дослі-
дження та розробки, які не пов’язані напряму з підготовкою кон-
кретної інновації [28,с.30].

Інноваційна діяльність об’єднує результати науки з виробничою 
сферою, в кінцевому результаті задовольняючи техніко-економічні 
потреби суспільства на взаємовигідних умовах. Інноваційна діяль-
ність також зменшує різницю між номінальними новаціями та тими, 
які вже використовуються в життєдіяльності суб’єктів господарю-
вання. 

Залежно від мети здійснення інноваційна діяльність може бути 
некомерційною та комерційною. Некомерційною варто визнати таку 
інноваційну діяльність, метою здійснення якої є виконання довго-
строкових науково-технічних програм з тривалими термінами окуп-
ності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у 
виробництво та інші сфери суспільного життя (тобто отримання 
прибутку – як безпосередня мета здійснення такої діяльності – від-
сутня, проте вона може бути досягнена згодом як один з її резуль-
татів). Комерційною є інноваційна діяльність, яка спрямована на 
використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та 
розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних 
то варів і послуг [29,с.70].
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Інноваційна діяльність у наш час – один із найризикованіших 
видів діяльності, від успішності якого залежить економічне зрос-
тання, розвиток і стійкість фінансово-господарської діяльності будь-
якого суб’єкта господарювання. Такий ризик обумовлений специ-
фічним характером діяльності, що пов’язана з новизною, творчою 
науково-технічною роботою, можливістю отримання як позитивно-
го, так і негативного результату і важко прогнозованою. Треба за-
значити, що ризики від інноваційної діяльності також несуть і 
суб’єкти управління регіоном, які мають комплексно оцінювати 
потреби і використання новацій регіоном для власного задоволення 
та проводити стимулюючу політику розвитку інноваційної діяль-
ності в регіоні. 

Враховуючи вищесказане пропонуємо визначення, що розкриває 
інноваційну діяльність на регіональному рівні з метою підсилення 
значення регіону як споживача, ініціатора новацій, так і суб’єкта-
управлінця. Інноваційну діяльність регіону можна розглядати як 
комплекс з регіональних суб’єктів і об’єктів, які за своєю взаємоді-
єю та взаємопов’язаністю створюють і/або впроваджують новації для 
отримання в певний період прибутку чи/або іншого виду корисного 
ефекту.

Відмінними характерними рисами є те, що, по-перше, визначає 
рівноправну участь регіональної діяльності з отриманням вигоди саме 
для регіону, по-друге, охоплює всіх суб’єктів, пов’язаних причинно-на-
слідковими зв’язками в сфері інновацій. 

Результатом інноваційної діяльності регіону є новостворені, ви-
користані чи видозмінені вдосконалені технології, товари або по-
слуги, а також організаційно-технічні рішення, економічно-органі-
заційні рішення чи елементи методів управління, що істотно поліп-
шують структуру та якість виробництва або соціальної сфери та 
приносять реальний дохід економічним суб’єктам, покращує регіо-
нальну структуру чи приносить інший соціальний ефект.

Регіон є суб’єктом регіонального стратегічного управління інно-
ваційною діяльністю, згідно з державною інноваційною політикою, 
який використовує всі методи та способи для розвитку та практич-
ності цієї діяльності, а також виступає споживачем інноваційного 
продукту. Комплексний характер інноваційної діяльності регіону 
обумовлено взаємозв’язками та взаємодоповнюючими елементами 
учасників суб’єктів інноваційної діяльності стосовно об’єктів інно-
ваційної діяльності. 

Висновки. Від розвитку регіональної інноваційної діяльності за-
лежать існування прогресивних структурних зрушень в державній 
економіці, її подальший стабільний і ефективний соціально-еконо-
мічний розвиток та зростання кількісних і якісних показників еко-
номічної діяльності. Ефективність інноваційної діяльності залежить 
від інвестицій, які визначаються рівнем розвитку економіки, від-
дачею використовуваних ресурсів і ступенем науково-технічної ді-
яльності. Враховуючи вищесказане ми вважаємо наступним дослі-
дженням взаємозв’язків інноваційної діяльності регіону з інвести-
ційною діяльністю регіону.
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Conceptual apparatus for innovative activities of regions

Abstract. In the article, based on the analysis of literature, the clarification 
of theinterpretations of economic categories «innovations at the regional level» 
and «innovative activity of the region» was made. The place of innovation activity 
of regions in the conditions of decentralization of energy and modern economy, 
regional economic development is determined. The classification of innovations for 
the activity of the region is systematized taking into account the specifics of the 
expansion of regional governance powers.

Keywords: innovation, innovativeactivity, innovativeactivityfortheregion.



АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ДІЯЛЬНОСТІ  
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Анотація. У сучасних умовах господарювання, особливо за умов 
фінансової кризи та соціально-політичної нестабільності, визначаль-
не місце займає забезпечення стійкого фінансового стану підприєм-
ства.

Ефективне управління фінансовою стійкістю дає змогу господар-
ству адаптуватися до умов зовнішнього середовища та контролювати 
ступінь його залежності від зовнішніх джерел фінансування. Однак 
на діяльність підприємств негативно впливають не лише фактори 
зовнішнього середовища, а й відсутність ефективного механізму 
управління фінансовою стійкістю, основу якого складає об’єктивна 
її оцінка. Остання відноситься до числа найбільш важливих і акту-
альних проблем сьогодення, оскільки недостатній рівень фінан сової 
стійкості призводить до неплатоспроможності підприємства, знижен-
ня можливостей фінансового маневрування, зниження темпів еконо-
мічного розвитку, руйнування стратегічного потенціалу та загрози 
його фінансовій безпеці.
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Аналіз фінансового стану є невід’ємною частиною фінансово-еко-
номічного аналізу діяльності фермерських господарств. 

Метою оцінки фінансового стану фермерських господарств є пошук 
резервів підвищення рентабельності виробництва, зміцнення комер-
ційного розрахунку як основи та стабільної роботи підприємства і 
виконання ним зобов’язань перед контрагентами, бюджетом, банками. 

У залежності від поставленої мети виконуються різні завдання 
аналізу фінансового стану підприємства. Мета досягається на основі 
дослідження в динаміці абсолютних і відносних показників і виділен-
ня таких основних підрозділів аналізу фінансового стану: аналіз ба-
лансу, майна і джерел його утворення, ліквідності і платоспроможнос-
ті, фінансової стабільності, оборотності оборотних активів, руху коштів, 
дебіторської і кредиторської заборгованості, використання капіталу.

Найбільшою проблемою оцінки фінансового стану підприємства 
є розбіжності у трактуванні науковцями і практиками поняття «фі-
нансовий стан підприємства», складу показників, що його визнача-
ють, та їхніх критеріальних значень.

Оцінка фінансової стійкості аграрних підприємств потребує ком-
плексного підходу до її здійснення і обов’язкового врахування галу-
зевої специфіки.

У статті визначено особливості аналізу фінансово-господарської 
діяльності фермерських господарств. Проаналізовано основні показ-
ники розвитку та ефективності діяльності фермерського господарства 
«Полісся». Проведено експрес-аналіз та комплексний аналіз фермер-
ського господарства «Полісся» та надано рекомендації щодо покра-
щення фінансового стану господарства та його розвитку.

Ключові слова: фермерське господарство, аналіз фінансового 
стану, експрес-аналіз, комплексний аналіз, ліквідність, платоспро-
можність, фінансова стійкість, рентабельність.

Вступ. Сучасні процеси глобалізації висувають нові вимоги до роз-
витку вітчизняного аграрного сектора та зумовлюють необхідність 
створення високоефективного, конкурентоспроможного фермерського 
підприємництва, здатного підтримувати продовольчу безпеку країни. 
Відправною точкою у побудові ефективно діючого фермерського гос-
подарства із міцним становищем на ринку є забезпечення його стій-
кого та надійного фінансового становища. Тому надзвичайно актуаль-
ним нині є проведення якісного аналізу фінансового стану вітчизняних 
фермерських господарств із всебічною оцінкою ліквідності, плато-
спроможності, фінансової стійкості, рентабельності та факторів, що 
зумовлюють зміну рівня цих показників, адже це дозволить виявити 
вразливі місця фінансової діяльності суб’єктів господарювання та об-
ґрунтувати основні складові механізму її стабілізації.

Дослідженням теоретичних і практичних аспектів проблеми ефек-
тивного розвитку фермерських господарств займались такі вчені, як 
П.І. Гайдуцький, В.В. Зіновчук, В.В. Липчук, М.Г. Лобас, П.М. Ма-
каренко, М.Й. Малік, Л.Ю.Мельник, В.Я. Месель-Веселяк, О.М. Они-
щенко, П.Т. Саблук, В.В Юрчишин та інші. 
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Проте цілий ряд питань залишаються невирішеними та не до 
кінця з’ясованими. Більш глибокого вивчення потребує теоретичне 
та методологічне обґрунтування основних аспектів розвитку вироб-
ничо-господарської діяльності фермерських господарств.

Мета та завдання статті. Метою статті є об’єктивна оцінка та 
аналіз фінансового стану фермерського господарства та визначення 
напрямків його покращення для формування рекомендацій у галузі 
в цілому.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фермерство за останні 
два десятиліття стало традиційною формою ведення сільського гос-
подарства. Такі господарства виробляють широкий спектр продукції 
для внутрішніх потреб та експорту[1].Аналіз фінансово-господарської 
діяльності і стану активів та зобов’язань фермерських господарств 
відіграє в ринкових умовах важливу роль.

Аналіз фінансового стану необхідний для поліпшення організації 
фінансів та підвищення ефективності їх використання в процесі 
господарської діяльності. Зміст аналізу полягає у вивченні розмі-
щення і використання засобів виробництва, платоспроможності під-
приємства тощо.

Одна з найважливіших характеристик фінансовою стану підпри-
ємства є стабільність його діяльності з позиції довгострокової пер-
спективи. Вона пов’язана насамперед із загальною (фінансовою) 
структурою підприємства. Ступенем його залежності від кредиторів 
та інвесторів.

Традиційно діагностика фінансового стану фермерських госпо-
дарств в Україні проводиться на основі співставлення фактичних та 
нормативних значень широкого кола фінансових коефіцієнтів. Сис-
тема показників оцінювання фінансово-господарської діяльності під-
приємства може бути умовно поділена на 4 групи, що характеризують 
різні її аспекти: показники фінансової стійкості, ліквідності, ділової 
активності та рентабельності. До кожної групи входить велика кіль-
кість коефіцієнтів, однак при проведенні фінансового аналізу фер-
мерського господарства «Полісся» розглядалися тільки основні з них.

Із метою оцінки ефективності діяльності ФГ «Полісся» нами про-
ведено експрес-аналіз та комплексний аналіз фінансового стану під-
приємства за 2014–2016 рр. (табл. 1).Експрес-аналіз забезпечує по-
передню оцінку результатів діяльності підприємства. При цьому 
визначаються вісім показників [2].

Таблиця 1
Експрес-аналіз фінансового стану фермерського господарства  

«Полісся» за 2014–2016 рр.

Показники
2014 
рік

2015 
рік

2016 
рік

Відхилення Тенден-
ції очі-
куваних 

змін

2015-
2014 рр.

2016-
2015 рр.

1 2 3 4 5 6 7

1. Неплатежі,  
тис. грн 1504,1 774,5 1734,4 -729,6 +959,9 змен-

шення
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1 2 3 4 5 6 7

2. Коефіцієнт неза-
лежності 0,9327 0,9643 0,9435 +0,0316 -0,0208 >=0,5

3. Коефіцієнт фінан-
сової стійкості 0,9327 0,9643 0,9435 +0,0316 -0,0208 >=0,7

4. Коефіцієнт ділової 
активності 0,3375 0,5344 0,5224 +0,1969 -0,0120 збіль-

шення

5. Коефіцієнт  
ефективності  
використання  
фінансових  
ресурсів

0,0845 0,0032 0,3072 -0,0813 +0,3040 збіль-
шення

6. Коефіцієнт ефек-
тивності використан-
ня власних коштів

0,0893 0,0034 0,3227 -0,0859 +0,3193 збіль-
шення

7. Загальний  
коефіцієнт  
покриття по  
балансу

10,1850 18,1590 12,5440 +7,9740 -5,6150 не <1

8. Коефіцієнт  
участі власних  
та довгострокових 
позикових коштів  
в запасах і  
витратах

0,9020 0,9450 0,9200 +0,0430 -0,0250 збіль-
шення

За результатами експрес-аналізу фінансового стану ФГ «Полісся» 
виявлено, що неплатежі господарства протягом 2015 року зменши-
лися на 729,6 тис. грн. що є позитивною тенденцією, а протягом 
2016 року зросли на 959,9 тис. гривень, що є негативною тенденці-
єю. Стан господарства незалежний і фінансово стійкий. Протягом 
2014 року активи господарства зробили 0,3375 оборотів,за 2015 
рік – 0,5344, а за 2016 рік – 0,5224, що є низьким показником 
оборотності. На кожну гривню середньорічної вартості активів гос-
подарства в 2014 році припадає 8 гривень 45 копійок чистого при-
бутку, в 2015 році – 32 копійки, у 2016 році – 30 гривень 72 ко-
пійки; на кожну гривню власного капіталу в 2014 році – 8 гривень 
93 копійки, в 2015 році – 34 копійки, а в 2016 році – 32 гривні 27 
копійок, тобто кошти господарства використовуються ефективно. 
Стан господарства є ліквідним, тобто поточні зобов’язання повністю 
покриваються наявними оборотними активами. У 2014 році 90,2% 
оборотних активів покриваються за рахунок власного оборотного 
капіталу та довгострокових зобов’язань, у 2015 році – 94,5%, а у 
2016 році – 92%.

Комплексний аналіз фінансового стану розпочинається з прове-
дення вертикального та горизонтального аналізу активів фермерсько-
го господарства «Полісся» та джерел їх утворення (табл. 2, 3).

Закінчення таблиці 1
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Таблиця 2
Аналіз динаміки та структури активів фермерського господарства 

«Полісся» за 2014–2016 рр. 

№ 
з/п

Показники

2014 
рік, 
тис. 
грн

2015 
рік, 
тис. 
грн

2016 
рік, 
тис. 
грн

Відхилення

абсолют., тис. 
грн

відносне, %

2015-
2014 
рр.

2016-
2015 
рр.

2015-
2014 
рр.

2016-
2015 
рр.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Активи підприєм-
ства, всього (ряд. 
1300)

22352,2 21692,9 30701,1 -659,3 +9008,2 -2,95 +41,53

2 Необоротні акти-
ви (ряд. 1095)

7032,4 7628,6 8944,9 +596,2 +1316,3 +8,48 +17,25

- у відсотках до 
всіх активів 

.1095
100

.1300

ряд

ряд
×

31,46 35,17 29,14 Х Х +3,71 -6,03

3 Оборотні активи 
(ряд. 1195)

15319,8 14064,3 21756,2 -1255,5 +7691,9 -8,2 +54,69

– у відсотках до 
всіх активів 

.1195
100

.1300

ряд

ряд
×

68,54 64,83 70,86 Х Х -3,71 +6,03

3.1.
Матеріальні обо-
ротні активи 
(∑ ряд. 1100×1110)

2431,5 6419,0 14173,9 +3987,5 +7754,9 +163,99 +120,81

– у відсотках  
до оборотних  
активів 

.1100 1110
100

.1195

ряд

ряд

∑ ÷
×

15,87 45,64 65,15 Х Х +29,77 +19,51

3.2.
Дебіторська за-
боргованість  
(∑ ряд. 1125×1155)

12604,5 6890,0 7047,3 -5714,5 +157,3 -45,34 +2,28

– у відсотках  
до оборотних  
активів 

.1125 1130 1135 1155
100

.1195

ряд

ряд

∑ + + +
×

82,28 48,99 32,39 Х Х -33,29 -16,6

3.3.
Грошові кошти та 
їх еквіваленти 
(∑ ряд. 1160+1165)

225,7 755,3 535,0 +529,6 -220,3 +234,65 -29,17

– у відсотках  
до оборотних  
активів 

.1160 1165
100

.1195

ряд

ряд

∑ +
×

1,47 5,37 2,46 Х Х +3,9 -2,91
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3.4.
Інші оборотні ак-
тиви (ряд. 
1170+1190)

58,1 – – -58,1 – -100 –

– у відсотках  
до оборотних  
активів 

.1170 1190
100

.1195

ряд

ряд

+
×

0,38 – – Х Х -0,38 –

Аналіз динаміки та структури активів господарства показав, що 
вартість активів у 2015 році порівняно з 2014 роком зменшилась на 
659,3 тис. грн (2,95%), а в 2016 році порівняно з 2015 роком збіль-
шилась на 9008,2 тис. грн (41,53%). У структурі активів найбільшу 
питому вагу займають оборотні активи: 68,54% у 2014 році, 64,83% 
у 2015 році та 70,86% у 2016 році. У структурі оборотних активів 
найбільшу питому вагу в 2014 та 2015 рр. займала дебіторська за-
бор гованість: відповідно 82,28% у 2014 році та 48,99% у 2015 році; 
а в 2016 році матеріальні оборотні активи – 65,15%, тобто оборотні 
активи господарства є неліквідними (іммобільними). Але протягом 
2015 року значно зменшилася дебіторська заборгованість господар-
ства – на 5714,5 тис. грн (45,34%), що свідчить про ефективну кре-
дитну політику та обґрунтований вибір партнерів, а також про ско-
рочення періоду її погашення, хоч і в 2016 році дебіторська забор-
гованість господарства трішки зросла – на 157,3 тис. грн (2,28%), 
але це збільшення є незначним. Позитивної оцінки заслуговує збіль-
шення залишків грошових коштів господарства, які у 2015 році 
зросли на 529,6 тис. грн (234,65%). У 2016 році грошові кошти 
підприємства зменшились на 220,3 тис. грн (29,17%), що є негатив-
ною тенденцією для розвитку ФГ «Полісся».

Таблиця 3
Аналіз динаміки та структури джерел утворення активів  

фермерського господарства «Полісся» за 2014-2016 рр.

№ 
з/п

Показники

2014 
рік, 
тис. 
грн

2015 
рік, 
тис. 
грн

2016 
рік, 
тис. 
грн

Відхилення

абсолют.,  
тис. грн

відносне, %

2015-
2014 
рр.

2016-
2015 
рр.

2015-
2014 
рр.

2016-
2015 
рр.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Джерела утворення 
активів, всього 
(ряд. 1900)

22352,2 21692,9 30701,1 -659,3 +9008,2 -2,95 +41,53

2
Власний капітал 
(ряд. 1495)

20848,1 20918,4 28966,7 +70,3 +8048,3 +0,34 +38,47

Закінчення таблиці 2
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– у відсотках до 
всіх джерел утво-
рення активів 

.1495
100

.1900

ряд

ряд
×

93,27 96,43 94,35 Х Х +3,16 -2,08

2.1
Власний оборотний 
капітал (ряд. 1495-
1095)

13815,7 13289,8 20021,8 -525,9 +6732,0 -3,81 50,66

- у відсотках до 
власного капіталу 

.1495-1095
100

.1495

ряд

ряд
×

66,27 63,53 69,12 Х Х -2,74 +5,59

4.
Поточні 
зобов’язання (ряд. 
1695)

1504,1 774,5 1734,4 -729,6 +959,9 -48,51 +123,94

- у відсотках до всіх 
джерел утворення 
активів 

.1695
100

.1900

ряд

ряд
×

6,73 3,57 5,65 Х Х -3,16 +2,08

4.1. Кредити банків (ряд. 
1600) 1300,0 488,0 500,0 -812,0 12,0 -62,46 +2,46

- у відсотках до по-
точних зобов’язань 

.1600
100

.1695

ряд

ряд
×

86,43 63,01 28,83 Х Х -23,42 -34,18

- у відсотках до 
поточних 
зобов’язань 

ряд. 1615 1690
100

.1695ряд

÷
×∑

13,57 36,99 71,17 Х Х +23,42 +34,18

При аналізі динаміки та структури джерел утворення активів ФГ 
«Полісся» виявлено, що їх величина у 2015 році зменшилась на 
659,3 тис. грн (2,95%), а у 2016 році зросла на 9008,2 тис. грн 
(41,53%). Найбільшу питому вагу в пасивах господарства займає 
власний капітал: відповідно 93,27% у 2014 році, 96,43% у 2015 році 
та 94,35% у 2016 році. У структурі поточних зобов’язань у 2014 та 
2015 роках найбільшу питому вагу займали кредити банків: відпо-
відно 86,43% у 2014 році та 63,01% у 2015 році. Це свідчить про 
підвищення довіри кредитних установ до господарства. А ось у 2016 
році найбільшу питому вагу у структурі поточних зобов’язань уже 
становить кредиторська заборгованість – 71,17%. Різке збільшення 
у 2016 році кредиторської заборгованості на 947,9 тис. грн (330,85%) 

Закінчення таблиці 3
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негативно впливає на фінансову діяльність ФГ «Полісся», тому ке-
рівництву підприємства варто звернути на це увагу і найближчим 
часом розрахуватися з постачальниками за товари, роботи, послуги 
і скоротити розрахунки з бюджетом.

Проведемо аналіз показників, що характеризують фінансову ді-
яльність господарства більш детально, а результати аналізу наведе-
но в таблиці 4.

Таблиця 4
Показники фінансового стану фермерського господарства «Полісся» 

за 2014–2016 рр.

№ 
з/п

Показники За 2014 рік За 2015 рік За 2016 рік
Нормативне 

значення

1 2 3 4 5 6

Аналіз майнового стану підприємства

1 Коефіцієнт 
зносу ОЗ 0,32 0,35 0,36 Зменшення

Аналіз ліквідності підприємства

1 Коефіцієнт 
покриття 10,19 18,16 12,54 >0,5

2 Коефіцієнт 
швидкої лік-
відності

8,53 9,87 4,37 0,6-0,8

3 Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності

0,15 0,98 0,31 >0, збіль-
шення

4 Чистий обо-
ротний капі-
тал, тис. грн

13815,7 13289,8 20021,8 >0, збіль-
шення

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

1 Коефіцієнт 
платоспро-
можності (ав-
тономії)

0,93 0,96 0,94 >0,5

2 Коефіцієнт 
фінансування 0,07 0,04 0,06 <1, зменшен-

ня

3 Коефіцієнт 
забезпеченості 
власними обо-
ротними засо-
бами

0,90 0,95 0,92 >0,1

4 Коефіцієнт 
маневреності 
власного капі-
талу

0,66 0,64 0,69 >0, збіль-
шення

Аналіз ділової активності підприємства

1 Коефіцієнт 
оборотності 
активів

0,34 0,53 0,52 Збільшення
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1 2 3 4 5 6

2 Коефіцієнт 
оборотності 
кредиторської 
заборгованості

8,20 12,58 17,25 Збільшення

3 Коефіцієнт 
оборотності 
дебіторської 
заборгованості

0,54 1,21 1,96 Збільшення

4 Термін пога-
шення дебі-
торської за-
боргованості, 
днів

661,764 298,26 183,3 Зменшення

5 Термін пога-
шення креди-
торської за-
боргованості, 
днів

43,908 28,61 20,873 Зменшення

6 Коефіцієнт 
оборотності 
матеріальних 
запасів

1,47 0,99 0,63 Збільшення

7 Коефіцієнт 
оборотності 
ОЗ (фондовід-
дача)

0,85 1,19 1,21 Збільшення

8 Коефіцієнт 
оборотності 
власного капі-
талу

0,36 0,56 0,55 Збільшення

Аналіз рентабельності підприємства

1 Коефіцієнт 
рентабельнос-
ті активів

0,084 0,003 0,307 >0, збіль-
шення

2 Коефіцієнт 
рентабельнос-
ті власного 
капіталу

0,893 0,003 0,323 >0, збіль-
шення

3 Коефіцієнт 
рентабельнос-
ті діяльності

0,25 0,006 0,588 >0, збіль-
шення

За результатами комплексного аналізу ФГ «Полісся» виявлено, що 
стан господарства ліквідний, у нього існують перспективи розвитку у 
майбутньому і є в цілому фінансово-стійким. У 2015 році зросла за-
безпеченість власними оборотними засобами, так на кінець 2014 року 
90% власних оборотних засобів, а на кінець 2015 року – 95% власних 
оборотних засобів покривались за рахунок власних оборотних коштів, 
а ось у 2016 році цей показник зменшився до 92%. Коефіцієнт фі-

Закінчення таблиці 4



99Аналітичні процедури діяльності фермерських господарств

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
7
. 
—

 №
 1

2

нансування протягом 2015 року зменшився майже вдвічі (з 0,07 до 
0,04) і знаходиться в межі допустимої норми – менше 1, що є пози-
тивною тенденцією; у 2016 році коефіцієнт фінансування збільшився 
і становив 0,06. У 2015 році відбулося зменшення маневреності влас-
ного капіталу, так у 2014 році 66% власного капіталу знаходилося в 
обороті, у 2015 році – 64%, що є негативною тенденцією, але це 
зменшення незначне. До того ж у 2016 році маневреність власного 
капіталу зросла, і 69%власного капіталу знаходилося в обороті. При 
аналізі оборотності виявлено, що господарству треба звернути увагу 
на прискорення розрахунків з дебіторами, оскільки середній період 
погашення заборгованості в 2014 році складав 662 дні, у 2015 році – 
298 днів, а в 2016 році – 183 дні. Позитивним є те, що середній пе-
ріод погашення дебіторської заборгованості протягом останніх двох 
років зменшився на 479 днів. Діяльність господарства є рентабельною: 
у 2016 році на кожну гривню чистого доходу припадало 58,8 копійки 
чистого прибутку, у 2015 – 0,6 копійки, а в 2014 році – 25 копійок. 
Зменшення цього показника у 2015 році свідчило про зниження ефек-
тивності господарської діяльності підприємства, на що господарство 
звернуло свою увагу, і в 2016 році рентабельність діяльності ФГ «По-
лісся» значно зросла. Отже, в цілому стан господарства є фінансово-
стійкий з деяким відхиленням від нормативних значень з окремих 
показників.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, фінансо-
вий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності 
аграрного підприємства. Він відображає конкурентоспроможність 
товаровиробника, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює 
як гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його парт-
нерів за фінансовими та іншими відносинами [3].

Проведений аналіз фінансового стану фермерського господарства 
«Полісся» показав, що стан господарства в цілому є незалежним і 
фінансово стійким, а також ліквідним, тобто поточні зобов’язання 
повністю покриваються наявними оборотними активами. У господар-
ства існують перспективи розвитку у майбутньому. Позикові кошти 
в оборот залучаються помірно, що дозволяє збільшувати обсяги ви-
робництва без загрози для фінансової автономії господарства. Основна 
частина коштів капіталізована (вкладена в основні активи), госпо-
дарство забезпечено власними оборотними засобами. Діяльність ФГ 
«Полісся» є рентабельною. Зростання рентабельності господарства за 
2016 рік свідчить про значне підвищення ефективності діяльності.

Для покращення діяльності господарства варто першочергово опти-
мізувати структуру капіталу, збільшити обсяги довгострокових позик, 
які мають бути спрямовані на поліпшення техніко-технологічної бази. 
Це дозволить не тільки підвищити фінансову стійкість господарства, 
а й позитивно вплине на результати його діяльності в майбутньому. 
Важливо також перерозподілити кошти між основним і оборотним 
капіталом у бік зростання останнього, збільшити таким чином його 
мобільність; оптимізувати ліквідність, що реалізується за допомогою 
механізму фінансової стабілізації – системи заходів, спрямованих, з 
одного боку, на зменшення фінансових зобов’язань, а з іншого – на 
збільшення грошових активів, що забезпечують ці зобов’язання; під-
вищити ефективність управління грошовими потоками.
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Аналитические процедуры деятельности фермерских хозяйств

Аннотация. У современных условиях хозяйствования, особенно в услови-
ях финансового кризиса и социально-политической нестабильности, определя-
ющее место занимает обеспечение устойчивого финансового состояния пред-
приятия.

Эффективное управление финансовой устойчивостью позволяет хозяйству 
адаптироваться к условиям внешней среды и контролировать степень его зави-
симости от внешних источников финансирования. Однако на деятельность пред-
приятий отрицательно влияют не только факторы внешней среды, но и отсут-
ствие эффективного механизма управления финансовой устойчивостью, основу 
которого составляет объективная ее оценка. Последняя относится к числу на-
иболее важных и актуальных проблем, поскольку недостаточный уровень фи-
нансовой устойчивости приводит к неплатежеспособности предприятия, сниже-
нию возможностей финансового маневрирования, уменьшению темпов эконо-
мического развития, разрушению стратегического потенциала и угрозы его 
финансовой безопасности.
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Анализ финансового состояния является неотъемлемой частью финансово-
экономического анализа деятельности фермерских хозяйств.

Целью оценки финансового состояния фермерских хозяйств является поиск 
резервов повышения рентабельности производства, укрепление коммерческого 
расчета как основы и стабильной работы предприятия и выполнения им обяза-
тельств перед контрагентами, бюджетом, банками.

В зависимости от поставленной цели выполняются различные задачи ана-
лиза финансового состояния предприятия. Цель достигается на основе исследо-
вания в динамике абсолютных и относительных показателей и выделение 
 следующих основных подразделений финансового состояния: баланса, имущества 
и источников его образования, ликвидности и платежеспособности, финансовой 
устойчивости, оборотности оборотных активов, движения средств, дебиторской 
и кредиторской задолженности, использования капитала.

Самой большой проблемой оценки финансового состояния предприятия яв-
ляется различия в трактовке учеными и практиками понятия «финансовое со-
стояние предприятия», состав определяющих его показателей и их критериальных 
значений.

Оценка финансовой устойчивости аграрных предприятий требует комплек-
сного подхода к ее осуществлению и обязательного учета отраслевой специфики.

В статье определены особенности анализа финансово-хозяйственной деятель-
ности фермерских хозяйств. Проанализированы основные показатели развития 
и эффективности деятельности фермерского хозяйства «Полесье». Проведено 
экспресс-анализ и комплексный анализ фермерского хозяйства «Полесье» и даны 
рекомендации по улучшению финансового состояния хозяйства и его развития.

Ключевые слова: фермерское хозяйство, анализ финансового состояния, 
экспресс-анализ, комплексный анализ, ликвидность, платежеспособность, фи-
нансовая устойчивость, рентабельность.
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Analytical procedures of the farm households

Abstract. In today’s economic conditions, especially in the conditions of the 
financial crisis and socio-political instability, ensuring the stable financial condition 
of the enterprise is a key place.

Effective management of financial sustainability allows the economy to adapt 
to the environment and control its degree of dependence on external sources of 
funding. However, the activity of enterprises is negatively affected not only by 
factors of the environment, but also the lack of an effective mechanism for 
managing financial stability, which is based on its objective assessment. The latter 
is one of the most important and topical problems of the present day, because 
insufficient level of financial stability leads to insolvency of the enterprise, decrease 
of possibilities of financial maneuvering, decrease of economic development rates, 
destruction of strategic potential and threat to its financial security.

Analysis of the financial state is an integral part of the financial and economic 
analysis of the activities of farms.
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The purpose of assessing the financial condition of farms is to look for reserves 
to increase the profitability of production, to strengthen the commercial calculation 
as the basis and stable operation of the company and fulfill its obligations to 
counteragents, the budget, banks.

Depending on the goal, different tasks are performed to analyze the financial 
condition of the enterprise. The aim is achieved on the basis of research in the 
dynamics of absolute and relative indicators and the allocation of such key units 
of the analysis of financial condition: analysis of the balance, analysis of property 
and sources of its formation, analysis of liquidity and solvency, analysis of financial 
stability, analysis of turnover of working assets, analysis of cash flow, analysis of 
accounts receivable and payables, analysis of capital use.

The biggest problem in assessing the financial condition of the company is the 
discrepancy in the treatment of the concept of “financial state of the enterprise” 
by the scientists and practitioners, the composition of the indicators that determine 
it and their criterion values.

The assessment of the financial sustainability of agrarian enterprises requires 
an integrated approach to its implementation and mandatory consideration of sector 
specifics.

The article describes the features of the analysis of financial and economic 
activity of farms. The main indicators of development and efficiency of the farm 
household «Polissya» are analyzed. An express analysis and a comprehensive 
analysis of the farm household «Polissya» was carried out and recommendations 
were made to improve the financial state of the farm household and its development.

Keywords: farmhousehold, analysis of financial condition, express analysis, 
comprehensive analysis, liquidity, solvency, financial stability, profitability.



ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ОБЛІКУ  
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Анотація. Виробничі запаси є об’єктивною необхідністю на ві-
тчизняних та закордонних підприємствах. Це викликано необхідніс-
тю руху виробничих запасів від їх джерел. З одного боку, сформо-
вані запаси забезпечують узгодженість, безперервність і ритмічність 
діяльності підприємств, гарантуючи їм економічну безпеку, з іншо-
го – запаси на великих промислових підприємствах вимагають ве-
ликих інвестицій, тому від організації їх обліку та аналізу залежить 
точність визначення прибутку, їх фінансовий стан, конкурентоспро-
можність на ринку та загальна продуктивність підприємства. 

У роботі розглянуто основні розбіжності визнання, оцінки та 
бухгалтерського обліку виробничих запасів на вітчизняних та за-
кордонних підприємствах та з’ясовано переваги й недоліки постійної 
та періодичної системи їх обліку. Визначено основні методи обліку 
вибуття виробничих запасів в Україні та за кордоном. Досліджено 
доцільність використання закордонного досвіду обліку виробничих 
запасів на підприємствах України.
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Матеріальні цінності, які безпосередньо використовуються для 
виробництва продукції, називаються виробничими запасами. Пред-
метом роботи є облік виробничих запасів. Адже від достовірності, 
об’єктивності, правдивості та повноти відображення господарських 
фактів, пов’язаних із рухом виробничих запасів, залежить ефектив-
ність показників діяльності підприємства. 

Метою цієї статті є виявлення основних відмінностей методів 
оцінювання виробничих запасів згідно з П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 
2 «Запаси». В роботі визначено проблеми впровадження закордон-
ного досвіду обліку виробничих запасів в Україні. 

Врешті запропоновано розробити в Україні методику застосуван-
ня періодичної системи обліку виробничих запасів.

Ключові слова: виробничі запаси, облік запасів, положення (стан-
дарт) бухгалтерського обліку, міжнародний стандарт бухгалтер-
ського обліку, обігові активи, постійна система обліку, періодична 
система обліку, методи оцінювання виробничих запасів.

Вступ. Виробничі запаси займають важливе місце серед об’єктів 
обліку управління на підприємстві. Прибуток будь-якого підприєм-
ства та швидкість обороту вкладеного капіталу залежить від ефек-
тивного використання виробничих запасів, тому їм приділяють ве-
лику увагу в обліку. Вибір методу обліку надходження та вибуття 
матеріальних запасів в іноземних країнах є одним з основних важе-
лів впливу на формування собівартості продукції, величину прибут-
ку підприємств, а тому і на розмір податку на прибуток.

У країнах англосаксонської та континентальної систем в бухгал-
терському обліку виробничих запасів передбачено можливість об-
рання однієї з двох систем: постійної або періодичної. Для україн-
ських підприємств не використовується та не є розробленою методи-
ка періодичної системи бухгалтерського обліку матеріальних запасів, 
проте застосування такої системи є актуальним для малих підпри-
ємств України. На ефективність управління виробництвом та про-
цесом реалізації впливає визначення правильних методів обліку 
виробничих запасів.

Актуальність цієї проблеми полягає у обмеженості виробничих 
запасів, що зумовлює необхідність постійного оновлення та пошуку 
нових шляхів їх використання. 

Дослідженню цієї проблеми приділяли увагу у своїх працях такі 
науковці: Ф. Ф. Бутинець, С. В. Голов, В. І. Єфіменко, Л. І. Лук’я нен-
ко, М. Р. Лучко, Д. А. Панков, О. В. Чумак, Н. В. Ткаченко, І. В. Жол-
нер, О.П. Дріга, Д. Коултер, Е. Шеперд, Р. Саксена, О. Митчелл, 
Р. Акофф, Д. Хедлі та ін. 

Проте частина теоретичних облікових положень активів підпри-
ємств потребують доопрацювання і вдосконалення. Зокрема, існують 
відмінності у визначеннях термінів, які подані у П(С)БО 9 «Запаси» 
та у МСБО 2 «Запаси». Це є дуже важливим фактором, коли під-
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приємство має іноземні інвестиції, здійснює свою господарську ді-
яльність в інших країнах. 

Також є питання, які потребують дослідження: порівняння ві-
тчизняного та іноземного досвіду обліку виробничих запасів та впро-
вадження іноземного досвіду обліку виробничих запасів в Україні.

Мета та завдання статті. Враховуючи все вищеперелічене, метою 
дослідження є розгляд суттєвих розбіжностей ведення бухгалтерсько-
го обліку надходження та вибуття виробничих запасів у відповід-
ності з П(С)БО 9 «Запаси» та МСБО 2 «Запаси», а також обґрунту-
вання економічних проблем застосування іноземного досвіду обліку 
виробничих запасів в Україні. Відповідно до поставленої мети у 
роботі були такі завдання: охарактеризувати основні поняття та по-
ложення, які мають відношення до обліку виробничих запасів у 
зазначених стандартах; висвітлити розбіжності у поняттях та поло-
женнях, які мають відношення до обліку виробничих запасів у за-
значених стандартах, обґрунтувати основні методи обліку надходжен-
ня та вибуття виробничих запасів у вітчизняній та іноземній прак-
тиці; дослідити можливість використання іноземного досвіду обліку 
виробничих запасів в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Запаси зазвичай є най-
більш важливою і значною частиною активів підприємства. Вони 
займають особливу складову у частці майна та мають головні по-
зиції у структурі витрат фірм різних сфер діяльності, під час визна-
чення доходу (витрат) господарської діяльності підприємства, а також 
під час повного висвітлення інформації про його фінансовий стан. 
Запаси – це обігові активи, оскільки можуть бути перетворені на 
кошти в межах року чи одного операційного циклу. 

Для забезпечення безперервної роботи виробництва на складах 
завжди повинні бути в наявності виробничі запаси в межах норми, 
передбаченої потребою фірми. У складських приміщеннях фірм від-
буваються господарські операції зі збереження виробничих запасів, 
які надходять, а також їх відпуск у виробництво. Основною умовою 
для забезпечення збереження власності фірм є контроль на складі 
за залишками, надходженням та витрачанням виробничих запасів в 
бухгалтерському обліку. 

Основними нормативно-правовими актами, що регламентують 
методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інфор-
мації про запаси є: П(С)БО 9 «Запаси»[1] та «Методичні рекоменда-
ції з обліку запасів» [2]. Порядок обліку товарно-матеріальних цін-
ностей в іноземних країнах регламентує МСБО 2 «Оцінювання та 
зображення матеріально-виробничих запасів у контексті формування 
фактичної собівартості». Цей стандарт визначає поняття собівартос-
ті (початкової вартості) та методи оцінювання [3].

В іноземних країнах до методів аналітичного обліку виробничих 
запасів належать: періодичний метод та метод постійного обліку.

Поняття постійної системи обліку полягає в тому, що облік ви-
робничих запасів ведеться постійно, на безперебійній основі, ретель-
но відстежуються всі зміни у виробничих запасах протягом звітного 
періоду [4]. Отже, постійно є перспектива отримати дані про поточ-
ний запас матеріалів, що дає можливість чітко стежити не лише 
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розмір поточних запасів матеріалів, а й керувати страховими запа-
сами компанії. Страхові запаси створюються у разі затримки над-
ходження чергової партії матеріалів. Тому завдяки системі постій-
ного обліку виробничих запасів у підприємства є шанс скоротити 
їхні розміри. 

Суть системи постійного обліку виробничих запасів характеризу-
ється так: 

залишок ВЗ на поч. + надходження ВЗ за зв. період –

 – витрати ВЗ за період = залишок ВЗ на кін. періоду.  
(1)

Ця система характеризується працемісткістю; вимагає великих 
затрат на ведення облікової документації. Хоча в умовах світової 
комп’ютеризації постійна система обліку не вимагає великих затрат 
праці, а отже, її використання доречне для більшості компаній, тому 
вона широко використовується як в іноземних країнах, так і в укра-
їнській обліковій практиці [5].

В іноземних країнах застосовується також система періодичного 
обліку виробничих запасів. На відміну від системи постійного об-
ліку протягом періоду записи на рахунку «Складські запаси» не 
здійснюються – це слугує не для відображення руху запасів за пе-
ріод, а для фіксування початкового та кінцевого сальдо по рахунку 
«Складські запаси», яке має бути відображено в балансі підприєм-
ства. Причому кінцеве сальдо за рахунком «Складські запаси» ви-
значається методом інвентаризації. Формула періодичної системи має 
такий вигляд (2):

залишок ВЗ на поч. періоду + надходження ВЗ за зв. період – 

 – залишок ВЗ на кін. періоду = витрати ВЗ за період.  
(2)

Отже, фізичний підрахунок груп матеріалів у виробничих запасах 
здійснюється через певні проміжки часу. При цьому замовлення на 
декілька видів матеріалів можна здійснювати одночасно, внаслідок 
чого витрати на замовлення зменшуються. За періодичної системи 
обліку неможливо протягом періоду простежити обсяг виробничих 
запасів, тому є необхідність у достатній підтримці страхового запасу. 
Використання такої системи може привести до збільшення витрат 
на обслуговування страхового запасу. Зважаючи на те, що основну 
частину обліку матеріалів можна здійснювати одночасно, компанія 
може зменшити витрати на обслуговування замовлення. В Україні 
періодична система обліку виробничих запасів не передбачається, 
хоча на малих фірмах доцільно здійснювати інвентаризацію в кінці 
звітного періоду. Отже, періодична система обліку виробничих за-
пасів була б на таких фірмах доречною.

Для ефективного здійснення господарської діяльності підприєм-
ства необхідно вирішити проблему вибору методу оцінювання ви-
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буття запасів. Положення щодо обліку виробничих запасів мають 
деякі розбіжності згідно з МСБО 2 та П(С)БО 9. Із 2005 р. в Укра-
їні кількість дозволених методів обліку вибуття виробничих запасів 
скоротилася до п’яти. Досі залишається невирішеним питання ефек-
тивності їх використання в бухгалтерському обліку. Для розуміння 
різниці у методах обліку виробничих запасів України та країн світу 
необхідно дати порівняльну характеристику обліку виробничих за-
пасів відповідно до П(С)БО 9 «Запаси», МСБО 2 «Запаси» та ARB 
№ 43, US GAAP [1;3] (табл. 1).

Таблиця 1
Порівняльна характеристика відмінностей методів обліку  

вибуття виробничих запасів

Методи обліку вибуття виробничих запасів

№ 
п/п

П(С)БО 9 «Запаси» МСБО 2 «Запаси»
ARb 43, US GAAP 

(США)

1 2 3 4

1.

Ідентифікована собі-
вартість
відповідної одиниці 
запасів.

Метод конкретної
ідентифікації.

За собівартістю кож-
ної одиниці.

2. Середньозважена
собівартість.

Середньозважена
собівартість.

За середньою собівар-
тістю.

3.

Собівартість перших за
часом надходження 
запасів (ФІФО).

Метод за формулою 
«перше
надходження – пер-
ший видаток» (ФІФО)

За собівартістю пер-
ших за
часом придбання МВЗ 
(засіб ФІФО).

4. Нормативні витрати. Метод стандартних
(нормативних) витрат.

За стандартною собі-
вартістю.

5. Ціна продажу Метод роздрібних цін. За цінами продажу.

6. X X
За собівартістю остан-
ніх за часом придбан-
ня МВЗ (метод ЛіФО)

Метод оцінювання за ідентифікованою собівартістю (англ. specific 
identification of their individual costs) – застосовується відносно ви-
буття виробничих запасів, які не можна замінити, чи тих, що від-
пускаються для спеціальних замовлень, проектів або коли їх первіс-
на вартість визначена з ідентифікованої вартості. 

Цей метод на практиці застосовується переважно компаніями, що 
торгують дорогими штучними товарами, або у дрібних фірмах, 
оскільки в інших ситуаціях його використання ускладнене немож-
ливістю визначення того, які саме товари продані. 

Крім того, застосовуючи цей метод, компанія із серійними това-
рами може маніпулювати зі своїм прибутком, продаючи за потреби 
дорожчі або дешевші одиниці виробничих запасів.

Оцінювання за середньозваженою собівартістю (англ. weighted 
average cost formula) ґрунтується на припущенні, що кожна одини-
ця виробничих запасів цього періоду має однакову середню вартість. 
Оцінювання виробничих запасів відповідно до цього методу здійсню-
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ється за кожною одиницею виробничих запасів діленням сумарної 
вартості залишку цих запасів на початок звітного місяця і вартістю 
аналогічних запасів, отриманих у звітному місяці, на їх сумарну 
кількість на початок звітного місяця й одержаних у звітному місяці. 

Метод доцільно використовувати на підприємстві, оскільки за 
його допомогою вирівнюється значення показника собівартості реа-
лізованої продукції у разі непередбаченого зростання закупівельних 
цін, виключається також потреба попартіонного обліку закупівельних 
цін на реалізовану продукцію, спрощується процедура обліку. 

Серед недоліків цього методу – ймовірні розбіжності між балан-
совою та ринковою ціною залишку виробничих запасів на кінець 
періоду, невідповідність начислення доходів та витрат.

Метод ФІФО (англ. first-in, first-out) – припускає, що оцінюван-
ня залишку виробничих запасів та їх вибуття за період залежить від 
послідовності їх надходження (покупки). Оцінювання вартості за-
лишку виробничих запасів при цьому ґрунтується на допущенні, що 
запаси вибувають точно в тій послідовності, що й надходили в ор-
ганізацію. 

Метод ФІФО іноді порівнюють з конвеєром, до якого запаси по-
ступають у такій послідовності, в якій вони були на нього заванта-
жені. Цей метод є найбільш надійним для реального оцінювання 
залишку виробничих запасів, оскільки його використання наближує 
вартість запасів на дату балансу до ринкових цін, тому вірогідніше 
зображено вартість активів підприємства. Основним його недоліком 
є вплив зовнішніх факторів економічного життя держави на показ-
ник валового прибутку окремо взятого підприємства. 

Так, метод ФІФО в умовах зростання цін придбання виробничих 
запасів формує максимальну оцінку запасів на кінець періоду, міні-
мальну оцінку витрат періоду і найбільшу величину прибутку. В 
умовах зниження цін ФІФО, навпаки, дає мінімальну оцінку вироб-
ничих запасів на кінець періоду в балансі, максимальну оцінку ви-
трат періоду та найменший прибуток [6].

Оцінювання за нормативними витратами (англ. standart cost) по-
лягає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, по-
слуг), які встановлені підприємством з урахуванням нормальних 
рівнів використання виробничих запасів, праці, виробничих потуж-
ностей і чинних цін. 

Використання методу нормативних витрат на підприємстві, з 
одного боку, спрощує процедуру обліку й оцінки виробничих запасів, 
а з іншого – для встановлення нормативних цін відділ закупівель 
повинен постійно відстежувати коливання ринкових цін на запаси, 
що приводить до додаткових витрат. 

Цей метод є надзвичайно ефективним для підприємств, що за-
ймаються багатосерійним та масовим виробництвом [7,8].

Метод роздрібних цін застосовується фірмами роздрібної торгівлі 
для оцінювання великої кількості одиниць виробничих запасів, що 
швидко змінюються й забезпечують однакову норму прибутку та для 
яких неможливо застосовувати інші методи визначення собівартості. 
За цим методом собівартість запасів визначається шляхом зменшен-
ня вартості їх продажу на відповідний відсоток валового прибутку. 
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В Україні такий метод можуть застосовувати лише фірми роз-
дрібної торгівлі, тоді як у США, наприклад, цей метод може вико-
ристовуватися для обліку всіх запасів, що котируються на активно-
му ринку.

Метод ЛІФО (англ. last-in, first-out) в бухгалтерському обліку 
України не використовується. Але його розуміння необхідне для 
оперування даними з обліку виробничих запасів в іноземних підпри-
ємствах (США, Росія та ін.), а також для управлінського обліку. 

Метод ЛІФО ґрунтується на припущенні, що собівартість запасів, 
що надійшли останніми, використовується для визначення собівар-
тості товарів, проданих першими. 

Цей метод заборонений у багатьох країнах, зокрема й у Велико-
британії, Швеції, Швейцарії, Сінгапурі, Австралії. Із 2005 р. метод 
ЛІФО було заборонено в Україні. Причиною цього є максимальне 
заниження прибутку в умовах зростання цін та можливості для ма-
ніпулювання показником звітного прибутку залежно від часу при-
дбання запасів з метою штучної зміни бази оподаткування. 

Але цей метод має свої переваги: зокрема, метод ЛІФО найкраще 
забезпечує дотримання принципу відповідності доходів і витрат; у 
разі будь-яких коливань цін собівартість реалізації приблизно від-
повідає рівню цін на момент продажу [4].

Нині можна використовувати кілька методів оцінювання вироб-
ничих запасів, які мають свої переваги та недоліки. Важливо обра-
ти саме той, який дає змогу чіткіше провести оцінку з урахуванням 
інтересів власників фірм та специфіки виробничої діяльності. 

Найбільш універсальними в українських компаній є методи серед-
ньозваженої собівартості та собівартості перших за часом надходжень 
виробничих запасів (ФІФО). Вони є найбільш простими для бухгалтер-
ського обліку та найбільш популярними варіантами політики обліку 
виробничих запасів на великих та середніх фірмах. 

Метод специфічної ідентифікації та метод роздрібних цін вико-
ристовуються відповідно виробниками унікальної продукції та під-
приємствами роздрібної торгівлі. Метод нормативних витрат потребує 
значних витрат на розробку та постійний моніторинг за ринковими 
цінами, тому він є економічно ефективним лише для багатосерійних 
та масових виробництв.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Виробничі за-
паси займають важливе місце серед об’єктів обліку управління під-
приємством і є однією з найважливіших статей активу балансу. Від 
ефективно використаних матеріальних запасів залежить величина 
прибутку фірм та швидкість обігових коштів вкладеного капіталу, 
саме тому їх облікові приділяють велику увагу.

У практиці іноземних країн використовують систему періодично-
го обліку виробничих запасів. Під час використання такої системи 
в Україні облік замовлень на більшість матеріалів малими торгови-
ми фірмами можна буде здійснювати одночасно, скорочуючи при 
цьому витрати на замовлення матеріалів, фірм. 

Основним недоліком періодичної системи обліку виробничих за-
пасів вважають працемісткість виробничих запасів за рахунок 
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обов’язкової інвентаризації кожного звітного періоду, але для фірм, 
на яких проведення частих інвентаризацій є необхідністю, застосу-
вання періодичної системи обліку виробничих запасів виявиться 
простішим, ніж використання постійної системи обліку. Отже, для 
облікової практики України доцільною буде розроблена методика 
впровадження системи періодичного обліку виробничих запасів.

Основною частиною бухгалтерського обліку виробничих запасів 
є їх оцінювання, тому що воно впливає на точність фінансових ре-
зультатів компанії. Тепер можна використовувати кілька методів 
оцінювання виробничих запасів. Кожен з них має свої переваги й 
недоліки.

Необхідно обрати той метод, який дасть змогу чітко провести 
оцінку з урахуванням інтересів власників фірм та специфіки вироб-
ничої діяльності. У бухгалтерському обліку важливо не кількість 
методів оцінювання виробничих запасів, а їх позитивний вплив на 
прийняття рішень щодо ціноутворення на вироблену продукцію та 
оцінку фінансових результатів діяльності суб’єкта господарювання.
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Особенности применения методов учета  
производственных запасов

Аннотация. Производственные запасы являются объективной необходимостью 
на отечественных и зарубежных предприятиях. Это вызвано необходимостью 
движения производственных запасов от их источников. С одной стороны, 
сформированы запасы обеспечивают согласованность, непрерывность и ритмич-
ность деятельности предприятий, гарантируя им экономическую безопасность, 
с другой – запасы на крупных промышленных предприятиях требуют больших 
инвестиций, поэтому от организации их учета и анализа зависит точность опре-
деления прибыли, их финансовое состояние, конкурентоспособность на рынке 
и общая производительность предприятия.

В работе рассмотрены основные разногласия признания, оценки и бухгал-
терского учета производственных запасов на отечественных и зарубежных пред-
приятиях и выяснено преимущества и недостатки постоянной и периодической 
системы их учета. Определены основные методы учета убытия производственных 
запасов в Украине и за рубежом. Исследована целесообразность использования 
зарубежного опыта учета производственных запасов на предприятиях Украины.

Материальные ценности, которые непосредственно используются для про-
изводства продукции, называются производственными запасами. Предметом 
работы является учет производственных запасов. Ведь от достоверности, 
объективности, правдивости и полноты отражения хозяйственных фактов, 
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связанных с движением производственных запасов, зависит эффективность по-
казателей деятельности предприятия.

Целью данной статьи является выявление основных различий методов оцен-
ки производственных запасов согласно П (С) БУ 9 «Запасы» и МСБУ 2 «Запасы». 
В работе определены проблемы внедрения зарубежного опыта учета 
производственных запасов в Украине.

В результате предложено разработать в Украине методику применения пе-
риодической системы учета производственных запасов.

Ключевые слова: производственные запасы, учет запасов, положение (стан-
дарт) бухгалтерского учета, международный стандарт бухгалтерского учета, 
оборотные активы, постоянная система учета, периодическая система учета, 
методы оценки производственных запасов.
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Features of application accounting methods of inventories

Abstract. Industrial stocks are an objective necessity at domestic and foreign 
enterprises. This is due to the need for the movement of stocks from their sources. 
On the one hand, the established reserves ensure the coherence, continuity and 
rhythm of the activities of enterprises, guaranteeing them economic security, on 
the other hand – stocks at large industrial enterprises require large investments, 
therefore, the organization of their accounting and analysis depends on the accuracy 
of determining the profit, their financial status, competitiveness on the market 
and overall productivity of the enterprise.

In this work there have been considered the essential disparities in recognition, 
assessment and accounting for inventories at domestic and foreign enterprises, as 
well as advantages and disadvantages of permanent and periodic system of their 
accounting are clarified. The main accounting methods of disposal of production 
stocks in Ukraine and abroad are determined. There are researched the expediency 
of use of foreign experience of production stocks accounting at Ukrainian enterprises.

Material values that are directly used to produce products are called production 
inventories. The subject of work is inventory accounting. Indeed, the effectiveness 
of the indicators of the enterprise depends on the reliability, objectivity, truthfulness 
and completeness of the reflection of economic facts associated with the movement 
of production stocks.

The purpose of this article is to identify the main differences in the methods 
for evaluating inventories in accordance with the Ukrainian Accounting standard 
9 “Stocks” and IAS 2 “Stocks”. The problems of introduction of foreign experience 
of inventory accounting in Ukraine are determined in the work.

As a result, it was proposed to develop a methodology for the use of a periodic 
inventory accounting system in Ukraine.

Key words: inventories, stock accounting, Ukrainian accounting standard, 
international accounting standard, circulating assets, a permanent accounting 
system, a periodic accounting system, methods for evaluating inventories.



MOdELOWANIE SCENARIUSZY OCENY  
I PROGNOZOWANIA POZIOMU bEZPIECZENSTWO EKO-

NOMICHNE PRZY SEKTORA ROLNEGO GOSPOdARKI

Adnotacja. Tworzeniu i współdziałaniu stosunków rynkowych w kraju towarzyszy stałe roz-
szerzanie działalności firmowej w przedsiębiorstwach rolnych. Praca jest zdefiniowany jako jeden 
z kluczowych aspektów skutecznych sposobów prowadzenia działalności rybołówstwa. Właśnie 
mechanizm skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie opracowania strategii roz-
woju przedsiębiorstwa rybne znacznie poszerza możliwość zainteresowania inwestorów, powoduje 
wzrost wydajności pracy i konkurencyjności przedsiębiorstw, a także jest podstawą zwiększenia 
wartości papierów wartościowych. Przedstawiono elementy strategii podmiotów gospodarczych 
spółki w zakresie w sektorze rybołówstwa na Ukrainie.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwa gospodarczego, przemysłu, rybołówstwa, bezpieczeństwa fi-
nansowego, mechanizmu, sektora rolnego gospodarki.

Ustawienie problemu. Problem opracowania skutecznych mechanizmów kształ-
towania bezpieczeństwa ekonomiczne, finansowego przedsiębiorstwa rybne rośnie w 
warunkach niskiego poziomu płynności branży i trudności dostępu przedsiębiorstw 
krajowych do wolnych zasobów finansowych. Biorąc to pod uwagę, istnieje koniecz-
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ność kształtowania organizacyjno-gospodarczych narzędzi zapewnienia bezpieczeń-
stwa finansowych przedsiębiorstwa rybne jako kluczowego narzędzia minimalizacji 
ryzyka finansowego i ochrony interesów w warunkach funkcjonowania rynku. Jednak 
stan ładu korporacyjnego w większości krajów charakteryzuje się niskim poziomem 
kultury korporacyjnej, niezgodnością istniejącej praktyki działalności korporacyjnej 
z ogólnie przyjętymi zasadami, brakiem koordynacji działań organów administracji 
publicznej w zakresie regulacji stosunków korporacyjnych, niską efektywnością za-
rządzania prawami majątkowymi, co można stwierdzić na podstawie strategii rozwo-
ju korporacyjnych przedsiębiorstw w warunkach transformacji rynku.

Analiza publikacji. Problem ten poświęcony jest pracy wielu naukowców, wśród 
nich: Borodina A., Rozwój, A. Prokopa I. [1], Davidenko N. [6; 8], A. Galczyński 
[7], Gladunow A., Dejneka A. [9]. Jednocześnie opracowanie scenariuszy modelowa-
nia i prognozowania poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego w sektorze rolnym 
gospodarki i rybołówstwa wymaga w szczególności dalszych badań.

Cel artykułu. Celem artykułu jest symulacja i przewidywanie poziomu bezpie-
czeństwa gospodarczego w sektorze rolnym całej gospodarki iw szczególności w 
sektorze rybołówstwa.

Opis głównych wyników badania. Doświadczenie i praktyka tworzenia poszcze-
gólnych gospodarek narodowych w Europie i na świecie pokazuje, że głównym 
elementem strukturalnym ich gospodarki są duże korporacje jako nowoczesne formy 
produkcji. Dzięki nim możliwa jest szybka akumulacja kapitału wystarczającego dla 
rozwoju STP, innowacji i nanotechnologii czy aktywnej realizacji społeczno–ekono-
micznej polityki na wszystkich poziomach zarządzania. Przeprowadzone badania 
pokazują, że zjawisku «korporacji» poświęca się mało uwagi. W związku z tym ak-
tualną kwestią jest teoria korporacji, a także rozwijanie metodologii stabilnego wzro-
stu gospodarczego korporacji w rolnictwie, biorąc pod uwagę wpływ konsumentów 
oraz instytucjonalizm środowiska biznesowego. To wszystko wpływa na sytuację 
bezpieczeństwa ekonomiczne, finansowego ładu korporacyjnego przedsiębiorstwa 
rybne w warunkach ograniczonych zasobów finansowych na rozwiązanie poważnego 
problemu narodowego. To z kolei prowadzi do konieczności badania jego licznych 
aspektów organizacyjnych, prawnych, administracyjnych i finansowych, które przy-
czyniły się do wyboru tematu i określenia jej struktury.

Nowoczesne warunki stale się zmieniają, wymagają od przedsiębiorstw rolnych 
stałych zmian i adaptacji istniejącego systemu zarządzania. Od początku działalności 
przedsiębiorstwa rybne menedżerowie niestety nie zwracają dużo uwagi na znaczenie 
czegoś takiego, jak kultura, a wszelkie swoje starania kierują na uzyskanie dochodu 
krótkoterminowego, rozmiar którego z czasem zaczyna się zmniejszać. Niestety, 
menadżerowie często, nawet wtedy, gdy zaczynają rozumieć znaczenie kultury kor-
poracyjnej, nie zawsze mogą ją zmienić, aby uzyskać efekt ekonomiczny i zwiększyć 
rentowność. Dlatego decydującym czynnikiem sukcesu krajowych przedsiębiorstwa 
rybne w warunkach rynku jest formowanie kultury korporacyjnej. Zjednoczenie wy-
siłków zespołu pracowniczego na osiągnięcie wspólnych celów przedsiębiorstwa jest 
możliwe tylko w warunkach rozwiniętej kultury korporacyjnej. Kultura korporacyjna 
określa osobowość przedsiębiorstwa rybne i wpływa na kształtowanie polityki finan-
sowej i relacji między ludźmi, dlatego w naukowej literaturze z nowoczesnego za-
rządzania personelem szczególna uwagę przywiązuje się do spraw kultury firmy, od 
której zależy potencjał organizacji. Produkcja w dużej mierze opiera się na podstawie 
duchowej, na człowieku, na zasobach ludzkich. Zdaniem N. Krozje, zasoby ludzkie 
nie są zbiorem jednostek, organizacji, lecz grupą zorganizowanych związków na 
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bazie danej kultury. Taki typ zarządzania zakłada maksymalne delegowanie uprawnień, 
rozwój poziomych komunikacji bez pośrednictwa administracji, wolność obiegu infor-
macji technicznej, ekonomicznej i społecznej. Rozszerzenie pola informacyjnego dzia-
łalności członków organizacji wzmacnia ich przynależność do wspólnej sprawy, zwięk-
sza poziomu motywacji, wspierając kształtowanie atmosfery twórczej w zespole. 

Głównym celem zarządzania na obecnym etapie jest staranie się, aby ludzie mo-
gli jednocześnie zajmować się jedną i tą samą sprawą, być połączeni wspólnymi 
celami, interesami i wartościami, a także w odpowiedniej strukturze, z odpowiednim 
przygotowaniem i na pewnym etapie rozwoju, niezbędnym do wykonywania swojej 
pracy i reagowania na zmiany. Oprócz strategii, wyraźnie zorganizowanego tworzenia 
odpowiednich systemów zarządzania i wysoko wykwalifikowanych pracowników, 
pomyślne przedsiębiorstwa rolne mają do dyspozycji silną kulturę korporacyjną i 
wyjątkowy styl, który z kolei przyczynia się do osiągnięcia wiodących pozycji i ich 
zachowania na rynku. Uwaga kierownictwa przedsiębiorstwa rybne na kulturę kor-
poracyjną przyczyni się do efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa rybne, i 
odwrotnie, zaniedbania w zakresie kultury wpłyną na jakość pracy przedsiębiorstw. 
Kultura korporacyjna, styl działalności przedsiębiorstwa rybne jest oznaką kultury 
zarządzania i pracy, kultury osobistej menedżerów przedsiębiorstwa i jego pracow-
ników. Charakteryzując tereny wiejskie jako pewny społeczny fenomen, można ją 
zaliczyć do systemów społeczno-gospodarczych, których cechą jest terytorialność i 
obecność licznych społeczno-geograficznych związków i zależności, zadań, które 
wykonuje wieś w rozwoju społecznym.

Naukowcy rolni aktywnie dyskutują na temat wielofunkcyjności rolnictwa i tere-
nów wiejskich. Do wielu funkcji spełnianych przez wieś A. Borodina i I. Prokopa 
zaliczają funkcje [1, s. 83]: produkcyjną; społeczno-demograficzną; duchowo-kultu-
ralną; ochronę przyrody; rekreacyjną; kontrolno-terytorialną. Szczególnie ważnym w 
tym kontekście jest, jak zauważa A. Skuratowski, charakter narodowy oraz mentalność. 
Jedną z cech charakteru narodowego Ukraińców, która w istotny sposób wpływa na 
kształtowanie się kultury korporacyjnej jest indywidualizm, który jest uwarunkowa-
ny specyfiką życia publicznego, w wyniku czego indywidualny czynnik wziął górę 
nad wspólnym. Później powstał ukraiński indywidualizm, który oznaczał priorytet 
indywidualnego nad wspólnym jako przejaw wolności osoby. Na tym etapie rozwoju 
gospodarki krajowej profesor G. Panczenko opisuje smutne realia: ...dla krajowych 
przedsiębiorstw kultura korporacyjna nie stała się jeszcze narzędziem kształtowania 
i efektywnego wykorzystania potencjału intelektualnego, (...) administracyjno-zarząd-
czy system przez dziesięciolecia swojego istnienia tworzył głównie interpretacyjny 
styl działania nie tylko wśród przywódców, ale i wśród pracowników [2, s. 39]. Te 
czynniki znacznie zatrzymują postępujący rozwój stosunków gospodarczych i stają 
się przeszkodą do kształtowania kultury korporacyjnej w przedsiębiorstwa rybne. 
Problematycznym pozostaje na Ukrainie szereg pytań dotyczących regulacji stosunków 
ziemi. Wysokość czynszu ustalona została na poziomie minimalnej oficjalnie ustano-
wionej granicy, ze względu na brak wolnej konkurencji rynkowej pomiędzy najem-
cami na rynku wynajmu ziemi, niskim poziomem wypłacalności i stabilności finan-
sowej większości firm-najemców. Zatem logiczne jest niezadowolenie większości 
rolników z wielkości czynszu za udział we wszystkich formach organizacyjno-praw-
nych [3, s. 48; 4, s. 39–41]. Należy podkreślić, iż podstawową formą rozliczeń po-
zostają naturalne wypłaty. Stąd rolnicy do tej pory nie czują zwrotu z własnego ka-
pitału, co zmusza do wynajęcia lub rzeczywistej sprzedaży – pomimo braku przepi-
sów – tych zasobów za bezcen.
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Badanie problemów reformowania przedsiębiorstw rolnych na Ukrainie w okresie 
1991–2015 r. i zwłaszcza w ostatnich etapach ewolucji krajowego rolnictwa świadczy 
o wyjątkowo drastycznych zmianach, które wynikają przede wszystkim z czynników 
konfliktowego rozwoju sytuacji.

Ważna rola w kształtowaniu silnej kultury korporacyjnej i dalszego jej rozwoju 
zależy od kierownictwa przedsiębiorstwa rybne. W nowoczesnych warunkach wy-
dziela się pierwotne i wtórne mechanizmy przekazywania kultury korporacyjnej. 

Należy zauważyć, że na dzień dzisiejszy istnieje niewystarczająca ilość prac na 
temat oceny wpływu kultury na poziom bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa 
rybne i na ich podstawowe wskaźniki finansowe. Stabilność finansowa przedsiębiorstw 
rolnych zależy od kapitału ludzkiego, który jest ściśle powiązany z kulturą korpora-
cyjną. To właśnie kapitał ludzki jest wyrazem kultury korporacyjnej.

Z pozycji przedsiębiorstwa rybne stabilność gospodarczą można traktować jako 
jego zdolność do zachowania stabilności finansowej w warunkach działania czynników 
wewnętrznych i zewnętrznych, które naruszają równowagę, i na tej podstawie zapew-
nić zwiększenie potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa rybne.

Jednocześnie duże zmiany transformacyjne w strukturze gospodarki światowej 
warunkują konieczność dostosowania przedsiębiorstw rolnych do nowej sytuacji 
gospodarczej, jej wymagań i przepisów. Pojawienie się nowego systemu regula-
cji sektora rolnego doprowadziło do przebudowy struktur organizacyjnych i 
metod zarządzania kompleksu rolno-przemysłowego. W takich warunkach stra-
tegia finansowa przedsiębiorstwa rybne staje się podstawą do wyboru alternatyw, 
które powodują kierunki organizacji relacji finansowych zarówno z zewnątrz, 
jak i wewnątrz przedsiębiorstw rolnych. Jednym z takich kierunków strategii 
finansowej przedsiębiorstwa rybne jest modelowanie scenariuszy oceny i pro-
gnozowania pozyskiwania środków finansowych przedsiębiorstwami rolnymi 
poprzez IPO [6]. 

Modelowanie to forma odzwierciedlania rzeczywistości, która polega na zastą-
pieniu lub odtwarzaniu tych lub innych właściwości rzeczywistych obiektów, przed-
miotów i zjawisk za pomocą innych obiektów, procesów, zjawisk, albo za pomocą 
abstrakcyjnego opisu w postaci obrazu, planu, łącznych równań, algorytmów i pro-
gramów [5]. Praktyczne idei modelowania podsystemu finansowego z wykorzystaniem 
dynamiki systemowej ruchu środków jeszcze nie do końca jest wykorzystane w no-
woczesnych warunkach, pomimo ich oczywistych korzyści [7].

Kształtowanie się poziomów podstawowych wskaźników finansowych można 
wyrazić następująco: potrzeby przedsiębiorstwa rybne w zasobach finansowych (dt), 
ich przybycie (st), ilości środków na rachunku bieżącym (at). Dla każdego przedzia-
łu t okresu T wskaźniki te w pewnym stopniu opisują statykę procesu działalności 
finansowej, umożliwiając systemowi zarządzania częściowe odbieranie i ocenianie 
skutków odpowiednich rozwiązań dla t-go przedziału w ogóle. Jednak prawdziwy 
dynamizm trzech wybranych procesów wysuwa żądania dalszego zwiększenia ade-
kwatności ich reprezentacji modelowej. Formalizacja tych procesów w postaci sze-
regów dynamiki pozwala znacznie poprawić szybkość i adekwatność podejmowanych 
decyzji finansowych. Dyskretna natura przypływu i straty środków finansowych 
określa konieczność opracowania nowej klasy takich modeli – w postaci zintegrowa-
nych funkcji zmian objętościowych wskaźników w czasie. Do znanych wartości 
odnoszą się zapotrzebowanie na zasoby finansowe w ciągu τ-go interwału modelo-
wania dr, koszty zasobów, ze względu na wielkości dochodów i zachowania środków 
pt, wielkość stawki depozytu μ, która w tym przypadku charakteryzuje zamrażanie 
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środków na rachunku przedsiębiorstw rolnych przez efekt dyskontowy. Obliczenie 
tych wielkości wynika z dyskontu czasu. Dyskont czasu – to operacja, która daje 
możliwość wzięcia pod uwagę różnicy kosztów i wyników, odnoszących się do róż-
nych okresów czasu. Istnieje potrzeba doprowadzenia ich do jednej wartości. W tym 
przypadku model dyskonta czasu ma postać:

1(1 ) ,q t −= +  gdzie:

t - roczna stopa dyskontu
Jeśli y0 – wartość wielkości ekonomicznej w chwili początkowej, a yt – ocena tej 

samej wielkości w przyszłym okresie t, to dyskontowa wartość do czasu t = 0 będzie 
mieć postać: 

0

1
(1 )

t

y
y

t −
= +

 Wśród zadań zarządzania finansowego najważniejszym jest zapewnienie przed-
siębiorstwom rolnym środków finansowych (zarządzanie źródłami środków) i aloka-
cji środków finansowych (polityka inwestycyjna i zarządzanie aktywami).

W obliczeniach ilości niezbędnych zasobów finansowych na poziomie poszcze-
gólnych przedsiębiorstwa rybne należy przewidzieć rozwiązania istniejących proble-
mów, których zastosowanie pozwala uzyskać wyniki, które minimalizują ryzyko 
wykorzystania pozyskanych środków finansowych. Wtedy optymalną wielkością 
wpływu S_τ jest zadanie programowania dynamicznego:

1
1 )), 1,..., ,

1

( ) min ( ( ) (
i

S
i i i i nS

i

c p S a S
t

t

t δ te µ + =
=

= +∑

gdzie ct(e) – minimalne łączne koszty przechowywania środków finansowych w re-
zerwie przedsiębiorstwa rybne, ai – wartość ilości środków finansowych na początku 
i-go interwału. Oczywiście, zerowy wzrost funkcji S(t) w każdym przedziale tt ≤ t < tt+1 

słusznie należy interpretować jako przepływ z zerową intensywnością. Ogólna wartość 
funkcji S(t) dla dowolnego punktu z przedziału t0 ≤ t < tt  równa się ilości środków 
finansowych otrzymanych przez przedsiębiorstwo rolne od początku okresu modelo-
wego t0 do bieżącej chwili t.

Dynamika wydatkowania środków finansowych w ciągu okresu modelowego 
opisana będzie ciągłą funkcją liniową (postuluje równomierne natężenie wydatek w 
każdym przedziale czasowym tt, tt+1. Wartość funkcji D(t) dla dowolnego punktu z 
okresu [t, tt] jest równa ilości środków finansowych pobieranych przez przedsiębior-
stwo rolne dla zapewnienia jego funkcjonowania od początku okresu modelowego do 
bieżącego momentu t. 

Proponowany model umożliwia również prognozowanie wydatkowania środków 
finansowych w kolejnych okresach. Jeśli t > tt to z równości 

1
( ) ( ( )

1
D t D t t t ftt t

t
t

+
= + −

=
∑

wynika, że przewidywane wydatkowanie środków pieniężnych na przedziale (tt, t) 
jest równe:
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( )t t f∑

Podczas tworzenia serii dynamiki procesów otrzymania i wydatkowania środków 
finansowych podejmowany jest dowolny czas trwania wewnętrznych przedziałów 
(tt, tt+1) okresu modelowego. Z tego względu definicja funkcji D(t) przy badaniu 
różnych opcji wydatkowania środków (fr) w okresie modelowym staje się możliwa 
dla przedsiębiorstwa rybne warunków.

Do opisu dynamiki zmian środków na rachunku bieżącym A(t) jest wykorzysty-
wana różnica funkcji integralnych otrzymania i wydatkowania środków:

0 1
( )

1

( ) ( )
1 b t t f

A t a t S t t
t t

t t
t

t

t
t +

− −
≤ =

= + −
∑=

∑

gdzie a(t0) – saldo na rachunku bieżącym na początku okresu modelowego w badanym 
obiekcie (przedsiębiorstwie rolnym). 

W ten sposób, w wyniku modelowania otrzymujemy równanie dynamiki środków 
finansowych przedsiębiorstwa rybne, co stanowi pewien zapas.

Pojęcie zrównoważonego rozwoju jest jednym z podstawowych pojęć modelowa-
nia matematycznego i jest ściśle związane z ideą niezmienniczości (niezmienna – ilo-
ściowa charakterystyka systemu gospodarczego, właściwości jego elementów nazy-
wane są niezmiennymi pod warunkiem pewnej transformacji systemu, są one zapisa-
ne po tej konwersji).

Przy tym wyróżnia się następujące etapy:
– prognozowanie przyszłych wartości wskaźników planowych; 
– określenie łącznej potrzeby przedsiębiorstwa rybne w zasobach finansowych; 
– przewidywanie struktury źródeł finansowania; 
– uzasadnienie wybranego wariantu ze wszystkich możliwych rozwiązań w celu 

osiągnięcia zaplanowanych wyników.
Planowanie finansowe jest skutecznym procesem przy zarządzaniu działalnością 

gospodarczą przedsiębiorstwa rybne. Dlatego planowanie finansowe należy traktować 
jako zintegrowany system, mechanizm oceny, skuteczne działanie, w którym ważne 
jest przestrzeganie technologii i metodologii projektowania. 

Planowanie finansowe jest procesem złożonym i obejmuje analizę stanu finanso-
wego przedsiębiorstwa rybne, opracowanie wspólnej strategii finansowej.

W systemie wskaźników kompleksowej oceny poziomu rozwoju społeczno-gospo-
darczego regionu ważna rola należy do wyników finansowych działalności produkcyj-
nej przedsiębiorstwa rybne, których stan i wskaźniki tworzą odporność przedsiębiorstwa 
rybne. Gospodarczą stabilność przedsiębiorstwa rybne uzyskuje się w procesie reali-
zacji strategicznego i operacyjnego zarządzania, w szczególności: osiągnięcia kon-
kurencyjności przez przedsiębiorstwa rybne; stabilności finansowej; zdolności przed-
siębiorstwa rybne do dywersyfikacji produkcji; aktywności inwestycyjnej przedsię-
biorstwa rybne; organizacyjno-ekonomicznej determinacji przedsiębiorstwa rybne.

Metodologia tworzenia strategii finansowej przedsiębiorstwa rybne zawiera uza-
sadnienie i podejmowanie takich zasad działania, których wdrażanie pozwoli zainte-
resowanym podmiotom skutecznie rozwiązywać pewne problemy. Ważną częścią 
symulacji strategii finansowej jest określenie i realizacja sekwencji tego procesu. 
Etapy modelowania strategii finansowej przedsiębiorstwa rybne są następujące:

1. Opis przedsiębiorstwa rybne jako otwartego dynamicznego systemu odbywa 
się z uwzględnieniem wpływu czynników środowiska zewnętrznego i wewnętrznego.
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2. Określenie celów strategicznych.
3. Opracowanie różnych wariantów strategii finansowej zgodnie z celami przed-

siębiorstwa rybne i rozpatrzeniem analizy jego potencjału, w wyniku której musi dojść 
do skutku pożądana zmiana w sytuacji finansowej przedsiębiorstwa rybne. 

4. Tworzenie kryteriów wyboru opcji do tworzenia regulatorów ze zmniejszenia 
liczby opracowywanych rozwiązań.

5. Wybór najlepszego wariantu scenariusza modelu.
6. Szczegóły wybranego wariantu modelu strategii finansowej są wyznaczone 

poprzez doprowadzenie ogólnego modelu do poziomu napełniania go podmiotami 
wdrażającymi, opracowanie konkretnych programów i projektów. 

7. Uzasadnienie strategii finansowej przedsiębiorstwa rybne jako produktu pro-
gramowego.

Podczas tworzenia i wyboru strategii finansowych przedsiębiorstwa rybne koniecz-
ne jest tworzenie różnych wariantów prognozy, z uwzględnieniem możliwych stanów 
zewnętrznego jak i wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa rybne, ich systemowe-
go współdziałania. Niezwykle ważne jest opracowanie scenariuszy w zakresie progno-
zowania zaangażowania środków finansowych, analizy możliwych ścieżek rozwoju lub 
zachowania systemu w przyszłości. Do podstawowych pytań, na które daje odpowiedź 
modelowanie scenariuszu należą: określenie okresu czasu, który jest niezbędny do re-
alizacji procesu ruchu technologii między dwoma okresami (punktami w przestrzeni 
działań), aby przejść z jednego stanu do drugiego; czynniki finansowe, gospodarcze, 
technologiczne itp., które są niezbędne do realizacji zaplanowanego działania w tym 
okresie; rezultat na końcu prognozowanego okresu (ekonomiczny, finansowy, mapowa-
nie, koszty, skuteczność itp.); uzasadnienie warunków początkowych, których przemia-
ny prowadzą do realizacji zamierzonego efektu końcowego [8, s. 142–146; 9, s. 53–58].

Konkluzje i perspektywy dalszych badań. Realizacja wyżej proponowanych dzia-
łań organizacyjno-ekonomicznych zapewni kompleksową obsługę procesów tworze-
nia mechanizmu kształtowania bezpieczeństwa ekonomiczne. Przestrzeganie takiego 
podejścia systemowego pozwoli zwiększyć poziom skuteczności stosunków finanso-
wych przedsiębiorstwa rolnego i zapewni rozwój procesów jego rozszerzonej repro-
dukcji w warunkach procesów transformacji.
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Сценарії моделювання та прогнозування рівня  
економічної безпеки в аграрному секторі

Анотація. Функціонування ринкових відносин завжди супроводжується постійним розши-
ренням корпоративної активності на сільськогосподарських підприємствах у цілому та рибниць-
ких господарствах зокрема. У статті визначено ключовий аспект ефективної практики моделю-
вання та прогнозування рівня економічної безпеки у рибному господарстві. Розкрито механізм 
ефективного управління на основі стратегії розвитку рибного господарства, що значно підвищує 
інтерес інвесторів, підвищує продуктивність праці та конкурентоспроможність підприємств 
галузі і є основою для підвищення вартості цінних паперів для рибного господарства в Україні.

Ключові слова: економічна безпека, галузь, рибне господарство, фінансова безпека, ме-
ханізм, аграрний сектор економіки.
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Abstract. The functioning of economic market is always accompanied by the constant expansion 
of corporate activity in agricultural enterprises and fishery farms. The key aspect of effective 
modeling and forecasting of the economic security level in the fisheries is defined in the article. 
The mechanism of effective management, based on the strategy of the fisheries development is 
considered, which significantly increases the investors’ interest, raises productivity and competitiveness 
of the enterprises and is the basis for raising the value of securities for fisheries in Ukraine.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЗАТРАТ  
НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація. У статті досліджено процес формування затрат на підприємстві, 
що займається виробництвом. Для забезпечення досягнення поставленої мети в 
статті використовувались наступні методи аналізу: лінійної та нелінійної за-
лежності, групування, порівняння, регресійного аналізу. Розглянуто вплив на 
формування затрат виробничого підприємства різних факторів. Досліджено 
систему розрахунку показників для моделювання процесу формування затрат 
на виробничому підприємстві.

Ключові слова: управління затратами, виробничі затрати, класифікація 
затрат, зниження затрат, підприємство.

Постановка проблеми. Для ефективного управління затратами в 
процесі прийняття рішень потрібно розробити систему залежностей, 
які враховують взаємозв’язок окремих складових затрат з визна-
ченими для них параметрами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування 
виробничих затрат на підприємстві знайшли висвітлення у працях 
вітчизняних та зарубіжних науковців-економістів: Антонця О. О., За-
лєвського В. А., Голова С., Друрі К., Козаченко Г. В., Погорелова 
Ю. С., Макухіна Г. А., Чумаченко М., Лісовського І. В., Рудніченко 
Є. М. та інших. Проте критичний аналіз праць іноземних та вітчиз-
няних дослідників свідчить про недостатність висвітлення проблем, 
пов’язаних, насамперед, із дослідженням побудови діючої моделі 
формування затрат на виробничому підприємстві, що зумовило вибір 
теми дослідження, мету та свідчить про його актуальність.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. В 
якості основного методу моделювання процесу формування затрат 
на виробничому підприємстві пропонується використовувати статис-
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тичні моделі, що мають імовірнісний характер, так як більшість 
визначальних параметрів носить випадковий характер. Добір визна-
чальних параметрів базується на основі аналізу окремих статей 
калькуляції і виду залежності, пов’язаних з висновками про поведін-
ку затрат по відношенню до обсягу виробництва. 

Метою статті є формування методичних підходів до моделювання 
процесу формування затрат на виробничому підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. Затрати виробничого 
підприємства залежать від різних показників. У загальному вигляді 
залежність затрат від різних факторів будемо шукати у вигляді рів-
няння:

 Зi = f(X1, Х2, ... , Xn),  (1)

де: Зi – узагальнюючий (результативний) показник;
f (X1, X2, ..., Xn) – функціональний зв’язок результативного показ-
ника з n факторами.

Для затрат на сировину і матеріали в якості визначального па-
раметра виступає обсяг випуску продукції. Залежність носить або 
лінійний, або нелінійний (дигресивний чи прогресивний) характер, 
рівняння, що описує поведінку затрат на сировину і матеріали в за-
лежності від обсягу випуску продукції, загалом має вигляд:

 Зм = f(B),  (2)

де Зм – затрати на сировину і матеріали; 
В – обсяг випуску продукції.
Залежність може мати як лінійний характер

 Зм = а0 + а1 × В,  (3)

так і статичний характер, тобто 

 Зм = a0 + a1 × B + a2 × В2 + ...  (4)

Для затрат на напівфабрикати і комплектуючі вироби визначаль-
ним параметром також виступатиме обсяг випуску продукції, і за-
лежність носитиме такий самий характер, як і для затрат на сиро-
вину й матеріали:

 ЗПФ = а0 + а1 × В + a2 × В2 + ....

Величина зворотних відходів носить чисто змінний характер, так 
як залежить тільки від обсягу випуску і величини нормативу затрат 
на одиницю продукції:

 Зво = а1 × В  (5)

Дана залежність в ряді випадків може носити і нелінійний харак-
тер, якщо величина нормативу затрат встановлюється з пониженням 
при збільшенні обсягу випуску. У цьому випадку залежність має 
вигляд:

 Зв = а1 × В + А2 × В2 + ....  (6)
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Якщо допоміжні матеріали виділяються окремою статтею в каль-
куляції продукції, то з урахуванням змінного характеру їх залеж-
ності від обсягу виробництва рівняння має вигляд:

 Звм = а0 + а1 × В  (7)

Затрати на паливо та енергію на технологічні потреби носять чи-
сто змінний характер, і залежність може бути виражена таким чином:

 Зеп = а1 × В  (8)

Основна заробітна плата виробничих робітників, які працюють за 
відрядною формою оплати праці, є змінною по відношенню до ви-
пуску продукції, тобто залежність має вигляд:

 Ззпо = а1 × В  (9)

У разі, коли зростання обсягу виробництва викликане удоскона-
ленням технології виробництва, це веде до перегляду розцінок на 
одиницю продукції. 

Вартість активної частини основних виробничих засобів – даний 
параметр впливає на такі складові статті, як «Амортизація устатку-
вання і транспортних засобів», «Утримання та експлуатація облад-
нання і транспортних засобів» та «Ремонт обладнання та транспорт-
них засобів» тощо.

Отже, рівняння для планування суми затрат на утримання і екс-
плуатацію обладнання повинно мати вигляд:

 Зуео = а0 + а1 × В + А2 × ОВЗа + а3 × Чв,  (10)

де ОВЗа – вартість активної частини основних виробничих засобів 
даного структурного підрозділу;

Чв – чисельність допоміжних робітників даного структурного під-
розділу.

При більш точному розрахунку величини затрат на утримання і 
експлуатацію устаткування розглянемо поведінку окремих складових 
статей затрат і виявимо залежності цих затрат від обсягу випуску 
продукції.

Першою статтею затрат є «Амортизація устаткування і транспорт-
них засобів». Вид залежності визначається методом нарахування 
амортизації:

• при прямолінійному методі залежність носить постійний харак-
тер:

 За = а0  (11)

• при методі зменшення залишкової вартості залежність носить 
змінний нелінійний характер:

 За = а0 + а1 × В + А2 × В2 + ...  (12)

• при виробничому методі залежність носить чисто змінний ха-
рактер:

 За = а1 × В  (13)
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Для статті «Утримання та експлуатація обладнання і транспорт-
них засобів» залежність носить умовно-змінний характер і має ви-
гляд:

 Зуео = а0 + а1 × В + А2 × В2 + ....  (14)

Чисельність персоналу даного структурного підрозділу впливає 
на статті «Заробітна плата працівників цеху» і «Відрахування на 
соціальні заходи».

Отже, рівняння для планування суми цехових затрат повинно 
мати вигляд:

 Зпр = а0 + а1 × В + а2 × ОВЗп + а3 × Чп,  (15)

де ОВЗп – вартість пасивної частини основних виробничих засобів 
даного структурного підрозділу; 
Чп – чисельність персоналу даного структурного підрозділу.

При більш точному розрахунку величини цехових затрат розгля-
немо поведінку окремих складових статей затрат і виявимо залеж-
ність цих затрат від обсягу випуску продукції.

Заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу цеху 
є по відношенню до обсягу випуску продукції величиною постійною, 
і залежність має вигляд:

 Зауп = а0  (16)

Відрахування на соціальні заходи від заробітної плати адміністра-
тивно-управлінського персоналу цеху також постійні по відношенню 
до обсягу випуску, тобто

 3сз= а0  (17)

Третьою статтею затрат є «Амортизація будівель, споруд та ін-
вентарю». Вид залежності визначається методом нарахування амор-
тизації:

• при лінійному методі залежність носить постійний характер:

 За = а0  (18)

• при способі зменшуваного залишку та кумулятивному методі 
залежність носить змінний нелінійний характер:

 За = ат + а1 × В1 + а2 × В2 + ...  (19)

• при способі списання вартості пропорційно обсягу продукції 
залежність носить чисто змінний характер:

 За = а1 × В  (20)

Для статті «Утримання та експлуатація будівель, споруд та ін-
вентаря» залежність носить постійний характер і має вигляд:

 Зуб = а0  (21)

Стаття затрат «Ремонт будівель, споруд та інвентаря», як і «Утри-
мання та експлуатація будівель, споруд та інвентаря», є постійною 
по відношенню до випуску продукції і описується рівнянням:

 Зрб = а0  (22)
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«Знос МШП», що входять в цехові затрати, як і що входить до 
затрат на утримання та експлуатацію обладнання, описується різни-
ми рівняннями, в залежності від обраного методу нарахування зносу.

Для МШП можливі наступні методи:
• лінійний – залежність носить постійний характер і описується 

рівнянням:

 Змшп = а0  (23)

• списання вартості пропорційно обсягу випущеної продукції, за-
лежність носить чисто змінний характер і має вигляд:

 Змшп = а1 × В  (24)

процентний – залежність носить постійний характер і описується
рівнянням:

 Змшп = а0  (25)

Стаття «Інші затрати» описується залежністю:

 Зінш = а0  (26)

Для визначення укрупненого значення статті «Загальногосподар-
ські затрати», з нашої точки зору, доцільна побудова багатофактор-
ної моделі від ряду визначальних параметрів. В якості таких пара-
метрів нами пропонується використовувати:

– обсяг випуску продукції – від даного параметра залежать прак-
тично всі складові статті затрат загальногосподарських затрат;

– вартість основних виробничих засобів загальногосподарського 
призначення – даний параметр впливає на такі складові статті, як 
«Амортизація основних засобів», «Зміст і поточний ремонт будівель, 
споруд та інвентаря загальногосподарського призначення»;

– чисельність адміністративно-управлінського персоналу підпри-
ємства і служб загальногосподарського призначення, яка впливає на 
статті «Заробітна плата апарату управління», «Затрати на відряджен-
ня» і «Затрати на охорону».

Отже, рівняння для планування суми загальногосподарських за-
трат має мати вигляд:

 Зохр = а0 + а1 × В + а2 × ОВЗзп + а3 × Чау,  (27)

де: ОВЗзп – вартість основних виробничих засобів загальногосподар-
ського призначення;

Чау – чисельність адміністративно-управлінського апарату підпри-
ємства і служб загальногосподарського призначення.

При більш точному розрахунку величини загальногосподарських 
затрат розглянемо поведінку окремих складових статей затрат і ви-
явимо залежності цих затрат від обсягу випуску продукції.

Затрати на оплату праці працівників апарату управління і від-
рахування на соціальні потреби носять постійний характер по від-
ношенню до обсягу виробництва і можуть бути виражені залежністю:

 Ззау = а0  (28)
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Затрати на відрядження також є постійними і описуються за-
лежністю:

 Зв = а0  (29)

Затрати на охорону праці, стосовно підприємства в цілому, носять 
постійний характер і описуються рівнянням:

 Зоп = а0  (30)

Наступною статтею затрат є «Амортизація будівель, споруд та 
інвентаря». Вид залежності визначається методом нарахування амор-
тизації:

• при прямолінійному методі залежність носить постійний характер:

 За = а0  (31)

• при методі зменшення залишкової вартості та кумулятивному 
методі залежність носить змінний нелінійний характер:

 За = а0 + а1 × В1 + а2 × В2 + ...  (32)

• при виробничому методі залежність носить чисто змінний ха-
рактер:

 За = а1 × В1  (33)

Затрати з утримання та поточний ремонт будівель, споруд та ін-
вентаря загальногосподарського призначення відносяться до постій-
них затрат і виражаються:

 Зпрем = а0  (34)

Затрати на підготовку кадрів є умовно-змінними і описуються 
залежністю:

 ЗПК = а0 + а1 × В  (35)

Податки, збори і відрахування, як і попередня стаття, є умовно-
змінними затратами:

 Зпзв = а0 + а1 × В  (36)

Представницькі затрати описуються рівнянням:

 Зпр = а0  (37)

Інші затрати відносяться до постійних затрат підприємства і мо-
жуть бути виражені:

 Зінш = а0  (38)

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, повна собівартість 
калькуляційної одиниці продукції в умовах промислових підприємств 
машинобудування складе:

 Сi = [Зм + ЗПФ – Ззв + Зен + Ззпо × (1 + Кд) × 
 × (1 + Ксн) + Зето + (Ззпо + Зсео) × (Кц + Кзвз) + 
 + Знк + Збр + Зінш] × (1 + Кп),  

(39)

де Зм, ЗПФ – затрати на матеріали і напівфабрикати;
Ззв – реалізаційна вартість зворотних відходів;



127Моделювання процесу формування затрат на виробничому підприємстві

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
7
. 
—

 №
 1

2

Зен – затрати на технологічне паливо і технологічну енергію;
Ззпо – основна заробітна плата основних виробничих робітників з 

виготовлення даного виробу;
Кд – коефіцієнт додаткової заробітної плати;
Ксн – коефіцієнт відрахувань на соціальне страхування та забез-

печення;
Зето – затрати на утримання та експлуатацію технологічного об-

ладнання, за допомогою якого виготовляються калькульовані види 
продукції;

Кц, Кзвз – коефіцієнт цехових і загальновиробничих затрат;
Знк – затрати із підготовки і освоєння нових конструкцій;
Збр – затрати, пов’язані з браком;
Зінш – інші виробничі затрати;
Кп – коефіцієнт позавиробничих затрат.
Дослідити поведінку різних видів затрат в залежності від обсягу 

виробництва і поділ затрат змішаного типу на постійну і змінну 
частини можна за допомогою методів регресійного аналізу [1].

Регресійний аналіз ставить перед собою два завдання: по-перше, 
він виконує апроксимацію лінії для спостереження взаємозв’язків 
між затратами і обсягом, що має назву лінії найкращої апроксима-
ції; по-друге, він дає користувачеві інформацію про ступінь довіри 
до якості апроксимації та передбачає лінію регресії.

Регресійний аналіз виконує наближення даних прямою лінією 
таким чином, щоб мінімізувати суму квадратів відстаней від лінії 
регресії до точок фактичних спостережень, тобто щоб сума квадратів 
цих відхилень була меншою за суму квадратів відхилень від будь-
якої іншої прямої [2].

Про те, наскільки тісний зв’язок склався між окремими видами 
затрат і обсягом виробництва, можна судити за коефіцієнтом парної 
кореляції. Він ближче до одиниці, коли затрати і обсяг тісно 
взаємопов’язані, тобто затрати носять яскраво виражений змінний ха-
рактер; коефіцієнт коливається в інтервалі свого середнього значення, 
коли затрати змішані; коефіцієнт парної кореляції практично дорівнює 
нулю, якщо немає яскраво вираженого зв’язку між затратами і обсягом.

Для визначення надійності моделі розраховують коефіцієнти мно-
жинної кореляції (R) і детермінації (Rz), критерій Фішера (F) та 
інші показники [3]. Модель тим краща, чим нижча величина стан-
дартної помилки і вища величина коефіцієнтів множинної кореляції, 
детермінації і критерію Фішера. Дані розрахунки стають особливо 
актуальними при виборі найбільш придатної бази віднесення умовно-
постійних затрат на собівартість виробу. Регресійна модель не 
обов’язково є лінійною. Лінійна модель має сенс з економічної точ-
ки зору, крім того, є простішою при проведенні розрахунків і може 
бути записана в наступному вигляді:

 Ci = Cпi + Cзi × хi,  (40)

де Ci – собівартість і-го виробу;
Спi – величина постійних затрат і-го виробу;
Cзi – частка змінних затрат і-го виробу на одиницю випуску;
хi – обсяг випуску і-го виробу [4].
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Проведення статистичного аналізу для виявлення постійної і 
змінної складових змішаних затрат можливе при такому допущенні, 
коли ціни реалізації продукції та ціни на сировину і матеріали є 
постійними. Для забезпечення цієї умови необхідно усунути вплив 
інфляційного чинника – перевести всі величини в ціни базового пе-
ріоду, використовуючи індекс цін. В умовах багатономенклатурного 
виробництва в якості незалежної змінної можна розглядати обсяг 
випуску у вартісному вираженні або виробничу потужність (верста-
то-години, нормо-години тощо) [5].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Розрахунок 
калькуляції із регресії полягає в побудові залежності затрат на ви-
робництво від обсягів виробництва на підставі затрат минулих пері-
одів. Для гарантії отримання достовірних даних при аналізі затрат 
минулих періодів варто мати на увазі два моменти: правильний ви-
бір періоду часу і аналіз даних бухгалтерського обліку. Крім того, 
потрібно відмітити, що тривалість періоду повинна бути достатньою 
для включення в нього періодичних затрат, а також для обліку ко-
ливань обсягу виробництва. Обраний період часу повинен бути таким, 
щоб виробничий процес протягом нього зберігався незмінним. 
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Моделирование процесса формирования затрат  
на производственном предприятии

Аннотация. В статье исследован процесс формирования затрат на предпри-
ятии, занимающимся производством. Для обеспечения достижения поставленной 
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цели в статье использовались следующие методы: анализ линейной и нелиней-
ной зависимости, группировки, сравнения, регрессионного анализа. Рассмотре-
но влияние на формирование затрат производственного предприятия различных 
факторов. Исследована система расчета показателей для моделирования про-
цесса формирования затрат на производственном предприятии.

Ключевые слова: управление затратами, производственные затраты, 
классификация затрат, снижение затрат, предприятие.
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Modeling of the process of cost formation  
at the production enterprise

Abstract. The process of cost formation at the production enterprise is 
investigated at the article. In order to achieve this goal, the following methods of 
analysis of linear and nonlinear dependence, grouping, comparison, regression 
analysis were used at the article. The influence of various factors on cost formation 
at the production enterprise is considered. The system of calculation of indicators 
for modeling the process of cost formation at the production enterprise is 
investigated.

Key words: cost management, production costs, cost classification, cost reduction, 
enterprise.



ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ  
В СИСТЕМІ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті досліджено відмінності у змістовому наповненні понять 
“надійність персоналу” та “лояльність персоналу”, визначено основні критері-
альні ознаки, за якими ці поняття розрізняються, подано авторське тлума чення 
категорій “надійність персоналу” та “лояльність персоналу” з метою правильної 
побудови системи управління персоналом та формування команди ефективних 
працівників. 

Ключові слова: безпека, соціально-економічна безпека, кадрова безпека, на-
дійність персоналу, лояльність персоналу.

Постановка проблеми. Сьогодення диктує необхідність застосову-
вати сучасні підходи до формування пріоритетних складових успіш-
ної роботи підприємства. Технічні аспекти конкурують, за важли-
вістю, з новим пріоритетом – людським ресурсом, що створює ви-
клики для усталеної системи функціонування підприємства. Вже 
недостатнім є простий обмін праці на винагороду, прийшло усвідом-
лення, що людський ресурс поряд із матеріальними, фінансовими, 
техніко-технологічними, силовими, інформаційними є вагомою скла-
довою економічної, а швидше – соціально-економічної безпеки під-
приємства. Більше того, нині можна стверджувати, що особливістю 
й складністю побудови системи соціально-економічної безпеки під-
приємства є те, що її дієвість повністю залежить від людського 
фактора: від складу персоналу, його інтелекту, професіоналізму, 
ступеня прихильності до підприємства тощо. Відтак, виникає по-
треба вивчати вплив всіх цих факторів на діяльність підприємства, 
що, у свою чергу, вимагає систематизації та уточнення понятійного 
апарату. Серед основних категорій, що описують кадрову безпеку 
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підприємства в системі соціально-економічної безпеки, варто відзна-
чити надійність та/або лояльність персоналу. Вивчення цих понять 
дозволить упорядкувати систему оцінювання персоналу, відшукати 
резерви покращення його роботи та можливості позитивного впливу 
на емоційний клімат у колективі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми забезпечен-
ня надійності та/або лояльності персоналу виникли як об’єктивна 
необхідність у практичній діяльності керівників підприємств. У 
результаті синергії теорії і практики проведено чимало наукових 
досліджень у царині прихильності персоналу до діяльності підпри-
ємства, щоб підвищити ефективність системи управління персона-
лом у цілому та забезпечити продуктивність окремого працівника.

Можна виокремити вивчення трактування поняття “надійність 
персоналу” різними авторами та дослідження чинників, що обумов-
люють недостатню надійність персоналу (О. О. Бондаренко [1]); про-
позиції методики оцінки надійності управлінського персоналу 
(О. М. Крайнік [2]) та моделювання процесу оцінки виробничої на-
дійності персоналу підприємства (О. В. Абеленцева [3]); вдоскона-
лення системи забезпечення надійності персоналу комерційного бан-
ку (О. О. Євтушевська [4]) та забезпечення надійності персоналу як 
фактора підвищення конкурентоспроможності (І. М. Сочинська-Си-
бірцева [5]).

Щодо лояльності персоналу, то вивченням основних аспектів 
цього поняття займалися С. А. Черненко [6, 7] – формування осно-
вних напрямів забезпечення лояльності персоналу та оцінка лояль-
ності персоналу в контексті забезпечення економічної безпеки під-
приємства; І. В. Федотова [8] – оцінювання рівня лояльності пер-
соналу підприємства; Н. К. Назаров, Х. Ю. Чжан [9] – аналіз 
стану кадрової безпеки та лояльності персоналу промислових під-
приємств.

Однак варто зазначити, що питання розмежування понять надій-
ності та лояльність персоналу досі лишаються нерозкритими, осо-
бливо в контексті комплексного дослідження функціональних та 
психологічних взаємозв’язків.

Мета статті – дослідити відмінності у змістовому наповненні по-
нять “надійність персоналу” та “лояльність персоналу”, визначити 
основні критеріальні ознаки, за якими ці поняття розрізняються, 
дати авторське тлумачення категорій “надійність персоналу” та “ло-
яльність персоналу”.

Виклад основного матеріалу. Досі в науковій літературі не існує 
єдності в думках стосовно розмежування категорій “надійність пер-
соналу” та “лояльність персоналу”. Переважна більшість дослідників 
і практиків переконані, що саме надійність персоналу чи то в тех-
нічних, чи то в економічних системах є однією з складових соціаль-
но-економічної безпеки, стратегії змін та конкурентоспроможності 
бізнесу. Аналіз результатів наукових досліджень показав, як суттє-
во відрізняється бачення суті поняття “надійність персоналу” в за-
лежності від точки зору автора та особливостей його дослідження 
(табл. 1).
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Таблиця 1
Трактування поняття “надійність персоналу” різними авторами

№ з/п Визначення дефініції Автор

1 2 3

1. Надійність персоналу – це внутрішня готовність до 
змін, адаптація цілей компанії з власними цілями, 
спрямованість на інноваційне мислення та впрова-
дження інновацій, забезпечення високої ефективності 
в роботі та відданості інтересам діяльності.

Бондарен-
ко О. О. 
[1]

2. Показник надійності управлінського персоналу харак-
теризує його здатність виконувати задані управлін-
ські функції протягом необхідного проміжку часу.

Край-
нік О. М. 
[2]

3. Надійність людини – це вірогідність того, що робота 
або завдання буде успішно виконане персоналом на 
будь-якому необхідному рівні роботи системи протя-
гом потрібного проміжку часу.

Апполон-
ський С. М. 
[10]

4. Надійність персоналу – це здатність зберігати високу 
працездатність, дисциплінованість, принциповість й 
морально-психологічну стійкість, відданість справі, 
працювати ефективно, лояльно ставитися до колег та 
керівництва.

Ціль-
мак О. М. 
[11]

5. Надійність персоналу є однією з важливих складових 
професійної придатності співробітників як держав-
них, так і недержавних підприємств. Працівники, що 
володіють такою якістю, зберігають моральну стій-
кість і лояльність до підприємства, відчувають себе 
“прив’язаними” до нього, сама робота має для них 
високу мотиваційну значущість, а її втрата оцінюєть-
ся як серйозна життєва невдача.

Шипі-
лов А. І., 
Шипіло-
ва О. А. 
[12]

6. Надежность персонала – это интегральная характе-
ристика его личностных качеств и особенностей, 
которые определяют стабильносгь установленного 
(эталонного) нормативного поведения в конкретной 
профессиональной деятельности и в ее интересах.

Крук В. М. 
[13]

7. Надійність – це властивість об’єкта зберігати у часі в 
установлених межах значення всіх параметрів, які 
характеризують здатність виконувати потрібні функ-
ції в заданих режимах та умовах застосування, тех-
нічного обслуговування, зберігання і транспортуван-
ня. У цьому визначенні під об’єктом розуміють систе-
му, споруду, машину, підсистему, апаратуру, 
функціональну одиницю, одиницю обладнання, при-
стрій, елемент чи будь-яку їх частину, що розгляда-
ється відносно надійності як самостійна одиниця. 
Об’єктами можуть бути й інші технічні засоби, тех-
нічний персонал або їх поєднання. Отже, властивість 
“надійність” стосується не тільки рукотворних 
об’єктів, а й виконавців-операторів, слюсарів-ремонт-
ників, інженерно-технічного персоналу тощо.

ДСТУ 
286094. 
Надійність 
техніки. 
Терміни та 
визначення 
[14]

8 В інженерії надійності визначено новий термін 
dependability, що означає залежність, надійність у 
широкому сенсі, тобто порівняння з терміном 
reliability. Новий термін визначає здатність системи 
мати властивості, бажані для користувача, й такі, що 
дають йому впевненість у якісному виконанні функ-
цій, даних у вимогах до системи.

Пушен-
ко С. Л. 
[15]
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8. Dependability додає додаткові атрибути, якими пови-
нна володіти програмна система (ПС), а саме: готов-
ність до використання (availability); готовність до без-
перервного функціонування (reliability); безпека для 
навколишнього середовища, тобто здатність системи 
не викликати катастрофічних наслідків у випадку 
відмови (safety), таємність і схоронність інформації 
(confidential); здатність до збереження системи й 
стійкості до довільної її зміни (integrity); здатність 
до експлуатації ПС, простота виконання операцій об-
слуговування, а також усунення помилок, відновлен-
ня системи після їхнього усунення й т.д. 
(maintainability); готовність і схоронність інформації 
(security) і ін. 

9. У широкому розумінні надійність – це “можливість 
системи виконувати покладені на неї функції впро-
довж визначеного проміжку часу за певних умов екс-
плуатації”.

Енцикло-
педія мар-
кетингу 
[16]

10. Термін “надійний” як “той, що вселяє довіру; міц-
ний, насилу піддається руйнації, псуванню; добре 
працює; постійний, що не припиняється, розрахова-
ний на довгий термін, не тимчасовий, стійкий, що 
тримається твердо, не вагаючись, не падаючи, який 
відновлюється після незначного відхилення”.

Оже-
гов С. І. 
[17]

Як бачимо, у поняття “надійність персоналу” вкладається як 
формальна сторона необхідності відповідати вимогам часу за рівнем 
кваліфікації, компетентності, здатність поєднувати цілі компанії з 
власними цілями, відданості інтересам фірми, виникнення нових 
загроз, які можуть надходити як із зовнішнього середовища, так 
мати місце і всередині компанії, також і психологічна сторона. У 
деяких випадках надійність персоналу переплітається з поняттям 
“лояльність персоналу” і вважається, що ці категорії є синонімами.

Надійність персоналу багато в чому залежить від виконання ме-
неджментом підприємства основних функцій: адміністративної, ін-
формативної, мотиваційної, орієнтуючої, контрольної. В умовах за-
гострення конкуренції, фінансової кризи, зниження моральної стій-
кості та витривалості працівників, байдужість або недостатня увага 
керівників чи власників до інтересів працюючих, неадекватна вина-
города за працю при зростанні безробіття, комунальних платежів, 
цін на товари та послуги, відсутність бажання власників витрачати 
кошти на підвищення кваліфікації та навчання працівників обумов-
люють особливість поведінки персоналу щодо підприємства, де реа-
лізуються його професійні знання та компетентність. Відтак, психо-
логічний аспект прихильності персоналу до підприємства набуває не 
менш важливої ролі, ніж формальні ознаки здатності працівника 
виконувати свої обов’язки.

З точки зору організації управління персоналом важливо чітко 
розмежувати поняття “надійність” та “лояльність” персоналу як на 
етапі стратегічного планування, так і на етапі оцінювання результа-

Закінчення таблиці 1
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тів діяльності персоналу та підприємства у цілому. Очевидно, що 
виклики сучасності вимагатимуть здійснювати зрушення у внутріш-
ній політиці підприємств, спрямовані на підвищення лояльності 
персоналу. Один із шляхів досягнення цієї мети – внутрішній мар-
кетинг, тобто націлена на співробітників діяльність керівництва 
підприємства, яке намагається створити позитивний образ робото-
давця в очах найманого персоналу і займає позицію зацікавленої в 
їхньому житті особи [18].

Лояльні співробітники ретельно охороняють комерційні таємниці 
підприємства, контролюють можливі загрози й вчасно їх зупиняють. 
Для лояльного співробітника зрадництво інтересів підприємства не-
можливе [19]. Лояльний співробітник завжди прагне бути чесним і 
щирим з підприємством, переживає і турбується за його успіхи, 
прагне виконати свою частину роботи найкраще, сповнюється по-
чуттям гордості за перемоги не лише власні, а й всього колективу і 
готовий на певні жертви заради успіху підприємства. Лояльний 
співробітник має високий рівень моральної мотивації залишатися у 
колективі, незважаючи на проблеми і складнощі, що можуть ви-
никати у роботі. Він сповнений ентузіазму та бажання допомагати 
у вирішенні проблем і робити все, від нього залежне, для їх усу-
нення [9].

Відтак, лояльність працівника набирає більшої ваги при його 
працевлаштуванні, ніж надійність, що характеризується формаль-
ними ознаками можливості працювати. Працедавці розуміють, що 
лояльного працівника можна навчити, сприяти його розвитку та 
здобуттю освіти, сформувавши продуктивну особу, здатну присвя-
тити частину свого життя підприємству. Натомість наявність до-
свіду, освіти, поважного послужного списку не завжди гарантують 
якісне виконання роботи, зокрема й убезпечення від втрати інте-
лектуальної та комерційної інформації підприємства чи корпора-
тивного шахрайства.

Щорічно компанії у всьому світі втрачають 5-10% річного обо-
роту внаслідок шахрайських дій. Про це йдеться в звіті Міжнародної 
асоціації сертифікованих фахівців по боротьбі з шахрайством (ACFE) 
[20]. При цьому середній обсяг втрат за одним кейсом шахрайства 
становить 150 тис. дол., а в 23% випадків збитки перевищують 1 
млн дол. В Україні обсяги втрат від шахрайства не менш масштабні. 
Майже 20% учасників дослідження компанії Kreston GCG заявили 
про річні втрати внаслідок шахрайства від 100 тис. дол. до 5 млн 
дол. Збитки такого масштабу частіше фіксувалися в сферах тран-
спорту і технологій.

За даними PwC, наша країна займає 6 місце в рейтингу країн 
світу за рівнем корпоративного шахрайства (рис. 1).

Дослідження дозволяють виділити ряд критичних точок, наявність 
яких сигналізує про схильність компанії до виникнення шахрайства 
[21, 22]:

1. Низька залученість власника до операційного контролю. 
2. Відсутність системи зворотного зв’язку при виявленні фактів 

недобросовісних дій.
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Рис. 1 Місце України у рейтингу країн світу за рівнем  
корпоративного шахрайства за даними PricewaterhouseCoopers (PwC) [21].

3. Відсутність практики проведення зовнішнього аудиту фінансо-
вої звітності, проведення інвентаризації та переоцінки активів. 

4. Низький рівень зарплат і відсутність мотиваційної політики 
на підприємстві. 

5. Відсутність формалізації відносин власників.
6. Клановість, фаворитизм.
7. Відсутність системи відбору та перевірки персоналу.
8. Наявність працівників – ексклюзивних носіїв інформації.
9. Відсутність адаптації та підвищення кваліфікації.
10. Відсутність системи контролю виконання розпоряджень.

Виявити критичні точки, неефективні бізнес-процеси і осіб, що 
руйнують компанію зсередини, дозволяє реалізація процедур форен-
зик – незалежного розслідування, здійснюваного зовнішнім фахівцем. 
У світовій практиці цей інструмент визнаний як найбільш ефектив-
ний механізм виявлення можливостей і фактів шахрайства в компа-
нії і побудови ефективної системи запобігання та протидії їм. Фо-
рензік дозволяє налагодити ключові процеси всередині і отримати 
компанію з чітко вибудуваною системою корпоративного управління. 
Це не тільки превентивний механізм виникнення шахрайства, а й 
інструмент збільшення капіталізації бізнесу, підвищення інвестицій-
ної привабливості та ринкової вартості компанії [22].

У цілому при формуванні стратегії управління персоналом пови-
нні враховуватися відмінності за певними критеріальними ознаками 
між поняттями “надійність персоналу ” та “лояльність персоналу”, 
що дозволить правильно побудувати роботу з персоналом на всіх 
етапах з метою підвищення ефективності роботи підприємства 
(рис.2). 
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Рис. 2. Основні критеріальні ознаки відмінності між поняттями  
“надійність персоналу ” та “лояльність персоналу ” (розроблено автором)

Висновки і пропозиції. Відтак, можна зробити висновки про необ-
хідність розмежування понять «надійність персоналу» і «лояльність 
персоналу» з метою правильної побудови системи управління персо-
налом та формування команди ефективних працівників.

Визначити, що надійність персоналу – це формальні ознаки мож-
ливості виконувати покладені на працівника професійні обов’язки, 
які є необхідними на початковому етапі формування кадрового скла-
ду підприємства – доборі персоналу та потребують участі підприєм-
ства у процесі розвитку професійних здібностей працівників.

Стратегія управління персоналом підприємства

Ефективна робота персоналу та підприємства

Освіта Мотиви вибору роботи

Вік Відношення та наміри

Знання Особливості трудової етики

Сімейний стан Благонадійність

Фізичне здоров’я Відносини з колегами

Досвід Мотивація праці та трудові цінності

Стать Ініціативність та ентузіазм

Вміння Адекватність праці та винагороди

Психологічні критерії фаху Відносини з керівництвом

Потреба у фаховому розвитку Перспективи підвищення статусу

Надійність персоналу – формальні 
ознаки можливості виконувати  

покладені на працівника  
професійні обов’язки

Лояльність персоналу – соціально-
психологічні ознаки прихильності 

працівника до підприємства, 
колективу та діяльності, що ними 

здійснюється
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Визначити, що лояльність персоналу – це соціально-психологічні 
ознаки прихильності працівника до підприємства, колективу та ді-
яльності, що ними здійснюється, які формуються адекватною управ-
лінською політикою керівництва, залученням професійних HR-
менеджерів та психологів до формування, збереження та розвитку 
позитивного психологічного клімату в колективі.

У подальшому наукові інтереси будуть зорієнтовані на формуван-
ні критеріїв надійності персоналу, методики визначення потенційної 
лояльності працівників на етапі добору; побудови стратегії підви-
щення надійності та лояльності персоналу підприємства; розробку 
методики оцінювання надійності та лояльності персоналу та реалі-
зацію результатів такого оцінювання в процесі прийняття управлін-
ських рішень.
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Аннотация. В статье исследованы различия в содержании понятий “надеж-
ность персонала” и “лояльность персонала”, определены основные критериальные 
признаки, по которым они различаются, представлено авторское толкование 
категорий “надежность персонала” и “лояльность персонала” с целью правиль-
ного построения системы управления персоналом и формирования команды 
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Abstract. The article explores the semantic differences of the concepts “staff 
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loyalty” in order to build the personnel management system properly and form a 
team of effective staff.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК КАТЕГОРІЯ

Анотація. У статті розглянуто характеристику поняття “безпека” в працях 
багатьох авторів. Проведено групування терміну “безпека” на різних етапах 
еволюції з виокремленням економічної безпеки. При цьому враховувалась зна-
чущість безпеки та її роль у розвитку економіки світу. Розглянуто характерис-
тику поняття “економічна безпека” у наукових працях та зроблено висновок, 
що протягом періоду еволюції терміну “безпека”, зокрема економічної безпеки 
як категорії, не відбулось її узагальнення та не існує єдиного підходу до визна-
чення її суті. Зазначено, що наукові праці більшості дослідників здебільшого 
стосуються дослідження економічної безпеки як стану захищеності економіки 
від зовнішніх та внутрішніх загроз, у зв’язку з чим доцільним вбачається ство-
рення належних умов для забезпечення ефективного розвитку економіки в су-
часних умовах та розробка адекватних заходів підвищення її рівня. 

Ключові слова: безпека, економічна безпека, етапи еволюції терміну «безпека».

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та 
практичними завданнями. На різних етапах розвитку світу еконо-
мічна безпека як категорія відігравала значну роль у економічних 
системах країн, пройшовши при цьому тривалий шлях еволюційно-
го розвитку з точки зору захисту людини до захисту держави від 
небезпек. 

Аналіз останніх публікацій із проблеми. Основні аспекти, що 
характеризують безпеку як категорію, розглянуті в працях великої 
кількості авторів, таких як: Р. Дацків, І. Отенко, В. Пасічник, Г. Сит-
ник, зокрема економічну досліджували: Т. Васильців, В. Геєць, 
Б. Губський, А. Гуменюк, О. Макара, В. Мунтіян, Г. Пастернак-Та-
ранушенко, О. Чувардинський та багато інших. Віддаючи належне 
науковим здобуткам науковців доцільно відзначити, що потребує 
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комплексного дослідження еволюція поняття “безпека”, зокрема 
“економічна безпека” як категорія.

Мета статті полягає у дослідженні сутності безпеки, зокрема еко-
номічної як категорії на різних етапах еволюції терміну “безпека”. 

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. Згадки про 
безпеку як категорію, зокрема економічну, зустрічались в лексиконі 
ще з античних часів. Загалом процес започаткування і масового вжи-
вання терміну «безпека» можна розподілити на 7 етапів (табл. 1).

Таблиця 1
Характеристика етапів еволюції терміну «безпека»

Етапи Характеристика

І етап. Античні 
часи до ХІІ ст.

Термін “безпека”, зокрема економічна, розглядався 
з позиції необхідності забезпечення безпеки грома-
дян

ІI етап. XII ст. до 
початку XVII ст.

З XII ст. цей термін входить до лексикону і вжива-
ється з позиції захисту людини від небезпеки (ото-
тожнювалась з поліцією). В середині ХІІІ ст. тер-
мін “безпека” виходить з рівня особистого захисту 
людини на державний рівень

IІІ етап. ХVІІ–
ХVІІІ ст.

Ця категорія вживається з позиції утвердження 
головної мети держави, що передбачала забезпечен-
ня загального добробуту і безпеки з позиції досяг-
нення стану спокою у результаті відсутності небез-
пеки

ІV етап. ХІХ ст. Термін “безпека” вживається переважно з позиції 
захисту державних інтересів з політичної точки 
зору

V етап. Початок 
ХХ ст. до початку 
80-х років ХХ ст. 

У зв’язку з політичними подіями цей термін вико-
ристовується з метою забезпечення безпеки держа-
ви у боротьбі з контрреволюцією. З 1934 р. термін 
“безпека” законодавчо закріпився на державному 
рівні і використовувався з позиції моніторингу ду-
ховного життя суспільства, іншими словами – за-
хисту його від небезпек

VI етап. 80-ті роки 
ХХ ст.

Безпека почала розглядатись окремо без прив’язки 
до військової ситуації

VIІ етап. 90-ті роки 
ХХ століття (в 
Україні з часу на-
буття незалежності)

У цей період термін «безпека» в Україні почав 
вживатись з проголошенням незалежності, станов-
ленням державності та з впровадженням ринкових 
цінностей. Його почали розглядати переважно з 
позиції захищеності від загроз та небезпек

* групування здійснене з урахуванням значущості безпеки як категорії та 
її ролі у розвитку економіки світу.

З античних часів у працях філософів (Аристотель, Платон) включ-
но з ХVІІ-ХVІІІ ст. (Р. Гросетест, Б. Спіноза, Т. Гоббс) (І-ІІІ етапи 
еволюції цього поняття) “безпека” як поняття розглядалась з позиції 
забезпечення безпечних умов життя, захисту життя та створення 
умов для його розвитку й життєдіяльності, важлива роль при цьому 
належала державі. Також у тлумачному словнику В. Даля термін 
«безпека» трактується як відсутність небезпеки, надійність [6, с. 56].
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У ХVII–XVIII ст. безпека у західних країнах почала розглядатись 
як основна цінність і право людини. Зокрема, у Біллі про права 
(1689 р.), прийнятому в Англії, в американській Декларації неза-
лежності (1776 р.), у французькій Декларації прав людини і грома-
дянина (1789 р.) прямо або опосередковано вказується на безпеку як 
природне право людини, поряд з волею, власністю і опором гноблен-
ню [17, с. 28]. В цілому у ХVII–XVIII ст. змінюються функції дер-
жави як форма організації суспільства, влади, вона має головне 
завдання – забезпечити безпеку та добробут населення. Населення 
розглядається не просто як сукупність людей, а як суспільство, ви-
значення його сутності протягом історії розвитку філософії та соціо-
логії було одним із важливих питань. Є. Дюркгейм розглядав сус-
пільство в якості надіндивідуальної духовної реальності, заснованої 
на колективних уявленнях [9, с. 391–532]. М. Вебер вважав, що 
суспільство – це взаємодія людей, що є продуктом соціальних, тоб-
то орієнтованих на дії інших людей, відносин [2, с. 495–546]. 
К. Маркс зазначав, що суспільство – це історична сукупність від-
носин, що розвиваються між людьми, які утворюються в процесі їх 
суспільної діяльності й розвиваються історично [12, с. 6–7].

Загалом на цих етапах еволюції цього поняття (I–IV етапи) від-
булось усвідомлення та категоризація сутності безпеки – вона пере-
ходить на рівень захисту від небезпек сукупності людей, суспільства, 
адже значення як категорії воно набуває в першу чергу тоді, коли 
розглядається ширше, ніж сукупність людей, а в подальшому – дер-
жави як організації влади. 

На V етапі відбулась політизація терміну “безпека” та її законо-
давче закріплення як державної безпеки, що використовувалася в 
якості відстеження різних ситуацій, що виникають у духовному 
житті суспільства (створення об’єднань, організацій, спілок, спроби 
проведення в життя конституційного принципу свободи совісті). Все 
це призвело до ослаблення і практично знищення безпеки суспіль-
ства, особистості на довгі роки. 

Універсальне визначення терміну «безпека», надане у Словнику 
суспільних наук UNESCO, – “безпека ідентична безпечності й озна-
чає відсутність фізичної загрози або охорону перед нею” [28], не 
враховує ймовірність виникнення загроз економічного характеру і 
має більшу спрямованість на захист від загроз фізичного характеру. 

Загалом поняття «безпека» як категорія в ті часи не є всеосяжним 
та не має прив’язки до тих чи інших аспектів, які мають відношен-
ня до характеристики безпеки, ні з військової, економічної, полі-
тичної чи якоїсь іншої точки зору. Так, згідно з тлумачним словни-
ком української мови 1970 року, безпека визначається як стан, коли 
кому-, чому-небудь ніщо не загрожує [22, с. 137].

У цілому на І-V етапах відбувся перехід від розуміння, тракту-
вання безпеки як захисту людини чи суспільства до стану захище-
ності від загроз та небезпек з відповідним закріпленням на законо-
давчому рівні терміну «безпека» без практичного урахування без-
пеки суспільства чи особи.

На VI етапі характеристика безпеки за суттю відповідала полі-
тичному курсу провідних країн світу і в основному враховувала 
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прив’язку до захисту від загроз воєнного характеру, проте у зв’язку 
з появою нових теоретичних досліджень почався процес, який при-
звів до того, що безпеку перестали розглядати переважно як військо-
вий термін.

На VIІ етапі еволюції цієї категорії у дослідженнях 90-х років 
ХХ ст. переважно простежується перехід від економічної безпеки з 
воєнної точки зору ”до концепції, в якій економічна безпека є на-
слідком незалежності держави від зовнішньоекономічної політики 
інших країн, яка базується на сукупності умов і чинників внутріш-
нього середовища” [5, с. 42].

Незважаючи на певні зміни, які відбулись стосовно розуміння 
сутності безпеки, у “The Oxford Dictionary” – безпека охарактери-
зована як “стан або відчуття безпечності, а також засоби, що її за-
безпечують” [29], таке ж визначення за змістом наведено і у «Ново-
му тлумачному словнику української мови»: безпека – “стан, коли 
кому-, чому-небудь ніщо не загрожує” [14, с. 115], яке ідентичне 
визначенню 70-х рр. ХХ століття. В Тлумачному словнику російської 
мови таке ж визначення безпеки, так Ожегов С. І. розглядає без-
пеку “як стан, при якому відсутня небезпека, або захист від неї” 
[15, с. 47]. Тобто за змістом поняття безпека з часом не видозміню-
валось.

Зважаючи на законодавче закріплення терміну “безпека” у ХХІ 
ст. деякі автори розглядають цю категорію як таку, що характери-
зується “забезпеченням всім громадянам держави належних умов 
для їх самореалізації, захисту їх життя, свободи, власності від по-
сягань з боку будь-якої окремої людини, організації, суспільства чи 
держави” [21, c. 20].

Проте в праці [18] В. Пасічник в цілому погоджується з Г. Сит-
ником та робить коментар: “з огляду на те, що при забезпеченні 
безпеки основна увага повинна бути приділена передусім проблемі 
захисту життя та умов, від яких це життя залежить – свобода, влас-
ність тощо, а далі вже може йтися про створення належних умов 
щодо самореалізації та розвитку”. При цьому дослідник спирається 
на теорію А. Маслоу щодо ієрархії людських потреб та робить ви-
сновок, що “потреба у безпеці є однією з базових людських потреб, 
яка полягає передусім у необхідності захисту людського життя, за-
безпечення стабільності умов його існування, від чого залежить за-
доволення інших її потреб”.

З таким висновком доцільно погодитись, адже і в Конституції 
України (ст. 3) зазначається, що «людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю» [10]. 

Певні зміни щодо сутності “безпеки” як категорії помітні в сфе-
рі політології та соціології. Так, в українському “Політологічному 
енциклопедичному словнику” безпека трактується як “діяльність 
людей, суспільства, держави, світового співтовариства народів щодо 
виявлення (вивчення), запобігання, послаблення, усунення (ліквіда-
ції) і відвернення загрози, здатної згубити їх, позбавити матеріаль-
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них і духовних цінностей, завдати невідшкодовних збитків, забло-
кувати шляхи для прогресивного розвитку” [20, с. 47]. 

Соціальні науки визначають “безпеку” з позиції можливостей за-
доволення як індивідуальних потреб окремого індивідуума, так і 
соціальних груп щодо існування, затишку та впевненості у майбут-
ньому [7, с. 145; 26, с. 179].

Проте в сучасній Україні у відповідності з національними норма-
тивними документами термін “безпека” отримує більш широке ви-
значення і вживається з позиції захисту як особи, так і суспільства. 
Так, згідно з Державним стандартом України ДСТУ 2293-99 “Охо-
рона праці: термiни та визначення основних понять” термін “без-
пека” (англійською – safety, німецькою – sicherheit, французькою – 
securite, російською – безопасность) визначається як “стан зах ище-
ностi особи та суспiльства вiд ризику зазнати шкоди” [8].

У цілому можна зазначити, що в період із другої половини ХХ 
ст. до початку ХХІ ст. відбулось виокреслення поняття «безпека», 
що дає можливість конкретизувати заходи по її забезпеченню. В тому 
чи іншому вигляді в працях науковців окреслено та узагальнено 
концептуальні засади теорії безпеки. Зокрема, відбулось усвідомлен-
ня, що безпека охоплює не тільки військову сферу, а й виходить на 
інші рівні: політичний, економічний, соціальний тощо. 

Сутність дефініції «економічна безпека», окремі аспекти, пов’язані 
з місцем, роллю економічної безпеки з позиції її ієрархічної підпо-
рядкованості, історичної парадигми виникнення й розвитку, що 
характеризують та узагальнюють погляди науковців з різних точок 
зору на це поняття, знайшли відображення в наукових працях ба-
гатьох вчених.

Загалом розуміння дефініції «економічна безпека» в працях авто-
рів як і безпека держави пов’язане з національною безпекою. Зо-
крема, О. Макара [11, с. 132] зазначає, що в контексті горизонталь-
ної структури державна безпека і національна безпека виступають 
як однопорядкові поняття, а вертикальної структури – державна 
безпека є одним з рівнів національної безпеки. Така характерна риса 
державної безпеки в ієрархії безпеки відноситься і до економічної, 
яка в сучасних умовах, як і воєнна та політична, є однією з важли-
вих складових системи національної безпеки. 

Виокремлення економічної безпеки як категорії в цілому відбулось 
на V–VІІ етапах. Уперше термін «економічна безпека» був викорис-
таний Ф. Рузвельтом у 1934 році при аналізі внутрішніх проблем 
Сполучених Штатів Америки, коли американська економіка пере-
бувала у стані глибокої кризи і виникла необхідність в розробці 
заходів швидкого реагування на масштабні загрози національній 
економіці. Цього ж року було прийнято закон «Про національну 
безпеку» та створено Федеральний комітет з економічної безпеки 
задля підвищення якості життя населення шляхом забезпечення 
економічної безпеки держави. Основна увага була приділена необ-
хідності забезпечення розвитку промисловості, проте виокремлення 
економічної безпеки як окремої категорії не відбулось. Із тих пір 
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науковці розвинених країн приділяли значну увагу дослідженню 
економічної безпеки на різних рівнях [16, с. 8–9].

У 40–60-х рр. ХХ ст. було створено міжнародні асоціації забез-
печення міжнародної економічної безпеки розвинених країн світу, 
зокрема: Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк рекон-
струкції та розвитку, Міжнародну асоціацію розвитку, Міжнародну 
фінансову корпорацію, Міжнародний центр по регулюванню інвес-
тиційних спорів, Організація країн-експортерів нафти. Виділявся 
паливно-енергетичний сектор економіки та зосереджувалась увага 
розвинених країн світу на їх інтеграції та недопущенні паливної 
кризи. Надалі в країнах Західної Європи прийнято було стратегії 
економічного методу забезпечення національної безпеки, в результа-
ті чого ними створено механізм протидії внутрішнім і зовнішнім 
загрозам [16, с. 8]. У подальшому у зв’язку з переходом країн ко-
лишнього СРСР до ринкової економіки безпека держав акцентувалась 
на збереженні їх економічної незалежності. 

Термін «економічна безпека», як відмічає Т. Васильців, з’явився 
у 1970-х рр. ХХ ст. і вживався “як економічний метод забезпечення 
національної безпеки” [1, с. 12]. Тоді під поняттям «економічна без-
пека» почали розуміти найважливіші складові національної безпеки, 
і досить швидко цей термін набув широкого поширення в економіч-
но розвинутих капіталістичних країнах. В економічній сфері СРСР 
проблеми економічної безпеки розглядалися переважно з погляду 
зовнішньоекономічної діяльності або економічної злочинності [1]. 
Пік інтересу до проблеми наукового осмислення економічної безпеки 
на Заході припадає на кінець 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст. Це 
пояснюється валютною і структурною кризою 70-х рр.; борговою 
кризою 80-х рр., і зрештою, розпадом РЕВ і СРСР на початку 90-х 
рр. XX ст., що привело до більшої відкритості національних еконо-
мік, економічної інтеграції, що супроводжувалося зростанням не 
просто залежності, а взаємозалежності між державами, посиленням 
глобалізації світової економіки. У таких умовах одним із ключових 
завдань багатьох країн світу стало забезпечення національної еконо-
мічної безпеки [27]. Дослідження 90-х рр. ХХ ст. характеризувались 
певним переходом від економічної безпеки з воєнної точки зору «до 
концепції, в якій економічна безпека є наслідком незалежності дер-
жави від зовнішньоекономічної політики інших країн, яка базуєть-
ся на сукупності умов і чинників внутрішнього середовища» [5, с. 
42]. У 1994 році зростає активність вітчизняних вчених в області 
дослідження економічної безпеки України. На сучасному етапі ство-
рено вагомі наукові школи провідних вчених, які займаються до-
слідженнями економічної безпеки [24, с. 9]. 

У сучасній науковій літературі відсутнє єдине визначення еконо-
мічної безпеки. Досить всеохоплюючим є трактування Г. Пастернака-
Таранушенка, згідно з яким економічна безпека – це стан держави, 
що забезпечує можливість створення і розвитку умов для плідного 
життя її населення, перспективного розвитку її економіки в майбут-
ньому та зростання добробуту її мешканців [19, с. 29]. На відміну 
від нього Б. Губський [4, с. 13] зазначає, що «економічна безпека 
визначає спроможність держави забезпечувати захист національних 
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економічних інтересів від зовнішніх та внутрішніх загроз, здійсню-
вати поступальний розвиток економіки з метою підтримання стабіль-
ності суспільства і достатнього оборонного потенціалу за будь-яких 
умов і варіантів розвитку подій». В. Мунтіян [13, с. 107] трактує 
поняття «економічна безпека» як “загальнонаціональний комплекс 
заходів, спрямованих на стабільний розвиток економіки держави, 
що включає механізм протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам”. 
В. Геєць наголошує на необхідності забезпечення економічної без-
пеки та відмічає, що “… забезпечення економічної безпеки – це га-
рантія незалежності країни, умови стабільності та ефективної жит-
тєдіяльності суспільства” [3, с. 14]. А. Гуменюк [25, с. 5-6] відмічає, 
що «економічна безпека держави як цілісна, єдина цілеорієнтована 
система потребує досліджень для окреслення методологічного базису 
економічної безпеки… всіх невід’ємних елементів моделі складу со-
ціально-економічної макросистеми держави”.

У загальному розумінні поняття «безпека» як категорія – це стан 
захищеності від чого завгодно і може використовуватись як до за-
хисту особи, так і суспільства та держави в цілому. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Враховуючи за-
значене можна констатувати, що виокремлення економічної безпеки 
як категорії в цілому відбулось на V–VІІ етапах. Проте з тих пір не 
відбулось узагальнення цієї категорії та не існує єдиного підходу до 
визначення її суті. Значна кількість визначень доповнюють одне 
одного, відображаючи різні аспекти безпеки як категорії, яка від-
різняється залежно від сфери науки: політології, соціології, еконо-
міки тощо. 

Загалом, можна зазначити, що наукові праці більшості дослід-
ників переважно стосуються дослідження економічної безпеки як 
стану захищеності економіки (зокрема національної) від зовнішніх 
та внутрішніх загроз задля подальшого її розвитку. У зв’язку з за-
значеним доцільним вбачається в сучасних умовах створення на-
лежних умов для забезпечення ефективного розвитку економіки та 
розробка адекватних заходів підвищення рівня економічної безпеки 
держави.
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Экономическая безопасность как категория

Аннотация. В статье рассмотрено характеристику понятия “безопасность” 
в трудах многих авторов. Проведена группировка термина “безопасность” на 
разных этапах эволюции с выделением экономической безопасности. При этом 
учитывалось значимость безопасности и ее роль в развитии экономики мира. 
Рассмотрено характеристику понятия “экономическая безопасность” в научных 
трудах и сделан вывод, что в течение периода эволюции термина “безопас-
ность”, в частности экономической безопасности как категории, не произош-
ло ее обобщения и не существует единого подхода к определению ее сущнос-
ти. Отмечено, что научные работы большинства исследователей преимуще-
ственно касаются исследования экономической безопасности как состояния 
защищенности экономики от внешних и внутренних угроз, в связи с чем 
целесообразным видится создание условий для обеспечения эффективного 
развития экономики в современных условиях и разработка адекватных мер 
повышения ее уровня.

Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, этапы 
эволюции термина «безопасность».
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Economic security as a category

Abstract. The article examines the description of the concept of “safety” in 
the in the works paper of many authors. Grouped the term “security” at different 
stages of evolution with the distinction of economic security. It takes into account 
the importance of security and its role in the development of the world economy 
at that. Considered description of the concept of “economic security” in scientific 
works research and concluded that during the period of the evolution of the term 
“security”, including economic security as a category, its generalization has not 
taken place and there is no single approach to determining its essence. It is noted 



149Економічна безпека як категорія

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
7
. 
—

 №
 1

2

that the majority of scientific works mostly relate to the research of economic 
security as the state security of economy from external and internal threats, 
therefore expedient creating appropriate conditions to ensure effective economic 
development in modern conditions and develop appropriate measures to improve 
its level.

Keywords: security, economic security, stages in the evolution of the term 
“security”.



Е-СЦЕНАРІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ОНТОЛОГІЧНОЇ  
КОРПОРАТИВНОЇ БАЗИ ЗНАНЬ ЯК ЗАСІБ  
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ НАУКОВИХ  

ДОСЛІДЖЕНЬ

Анотація. Розглянуто онтологічні аспекти побудови моделі е-сценарію орга-
нізації онтологічної корпоративної бази знань як засобу інформаційної підтрим-
ки процесу наукових досліджень. Це передбачає вирішення актуальних проблем 
підвищення ефективності дослідницької діяльності на основі застосування су-
часних мережних технологій е-дистанційного доступу до розподілених систем 
формування знань.

Ключові слова: науково-дослідницька діяльність, база знань, інформаційні 
джерела формування знань, онтологічна модель е-сценарію процесу супроводу 
наукового дослідження.

Постановка проблеми. Сучасні досягнення комп’ютерних наук у 
сфері наукових досліджень призвели до спільного використання да-
них у багатьох різних сховищах. Використання інформаційно-кому-
нікаційних технологій (ІКТ) є умовою забезпечення новаторської 
альтернативи традиційним методам інформаційної підтримки науко-
вих досліджень, створюючи можливості для персоніфікованого до-
ступу до інтерактивних занять і колективної роботи в комп’ютерній 
мережі незалежно від місця їх розташування. Світ стає цифровим, 
а його мешканці мають володіти цифровими технологіями та вико-
ристовувати їх ефективно в різних галузях економіки, враховуючи 
і освіту та науку, і бізнес. У таких умовах ключовими моментами є 
форма організації та доступу до інформаційних джерел формування 
знань, що розміщуються у відповідних середовищах та можуть бути 
доступними з будь-якого місця та в будь-який час.
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Нині при розробленні корпоративних систем управління інфор-
маційними джерелами, що супроводжують процес наукових дослі-
джень, проблематична задача – не програмний аспект, а завдання 
пошуку, формулювання, структурування та подання даних і повідо-
млень, з яких в подальшому формуються знання. Корпоративна база 
знань– складова організаційної структури процесу інформаційної 
підтримки наукових досліджень, що забезпечує ефективну їх реалі-
зацію, у якій збирання та опрацювання даних здійснюється авто-
матизовано за допомогою відповідних засобів комп’ютерної техніки 
та ІКТ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання використання 
програмно-інформаційних засобів ІКТ для інформаційної підтримки 
наукових досліджень висвітлені у працях В.Ю. Бикова, А.Я. Гладу-
на, В.П. Гладуна, А.В. Палагіна, О.Є. Стрижака, В.Б. Дем’яненка, 
М.А. Попової [1–6] та інших вчених [7,8]. Проте нині стає актуаль-
ною розробка баз знань як засобу інформаційної підтримки процесу 
наукових досліджень.

Мета статті. В роботі висвітлена організація онтологічної корпо-
ративної бази знань та створення для них моделі е-сценарію в режи-
мі безперервної е-дистанційної взаємодії між учасниками наукових 
досліджень.

Виклад результатів дослідження. Е-дистанційна взаємодія – це 
віртуальне середовище, за яким учасники процесу наукових дослі-
джень здійснюють переважно індивідуалізовану взаємодію як асин-
хронно, так і синхронно в часі, переважно і принципово використо-
вуючи електронні транспортні системи постачання наукових матері-
алів та інших інформаційних об’єктів у комп’ютерні мережі Інтернет/
Інтранет, ІКТ. 

Однією із задач діяльності в цій сфері є створення умов ефектив-
ного використання інформаційних ресурсів усіма учасниками про-
цесу наукових досліджень. Організовуються засоби формалізації 
різноманітних інформаційних джерел формування знань, що врахо-
вують специфіку процесу наукових досліджень. За допомогою про-
грамно-інформаційних компонентів ІКТ забезпечується створення та 
використання баз знань, на основі яких реалізується процес інфор-
маційної підтримки процесу наукових досліджень.

При використанні програмно-інформаційних засобів ІКТ в науко-
во-дослідницькій діяльності було враховано той факт, що обсяг і 
розмаїтість даних та повідомлень за різним профілем знань нині 
настільки об’ємний, що виникає необхідність їх класифікації з по-
гляду належності до предметної області досліджень або сфер інте ресів 
всіх учасників процесу наукових досліджень. І мовиться не тільки 
про дані, що зберігаються в спеціалізованих базах або інформаційних 
сховищах, а й про динамічні повідомлення, які генеруються певни-
ми джерелами за необхідності. 

Застосування цих програмно-інформаційних засобів ІКТ орієнто-
вано на розв’язання таких задач:

– забезпечення можливості оперативної організації доступу до 
інформаційних джерел формування знань, що стосуються однієї пред-
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метної області досліджень, або об’єднаних схожими інтересами сфер 
діяльності;

– підтримку взаємодії всіх учасників процесу наукових дослі-
джень в рамках неодиничної множини предметних областей з мож-
ливістю розширення цієї множини;

– забезпечення можливості розширення списку джерел і спожи-
вачів різнорідних інформаційних джерел формування знань в межах 
певної предметної області досліджень або сфери інтересів;

– обмеження доступу до інформаційних ресурсів наукового при-
значення рамками конкретної предметної області досліджень або 
сфери інтересів у зв’язку з можливістю розв’язання попередньої за-
дачі;

– забезпечення можливості для кожного суб’єкта процесу науко-
вих досліджень використання інформаційних ресурсів наукового 
призначення кількох предметних областей; 

– забезпечення можливості оперативного пошуку джерела необ-
хідних інформаційних ресурсів учасниками процесу досліджень, що 
стосується конкретної предметної області.

Завдання при формуванні корпоративного персоніфікованого ком-
п’ютерно-інтегрованого інформаційного середовища підтримки про-
цесу наукових досліджень – накопичувати не розрізнені дані, а 
структуровані, формалізовані інформаційні джерела– закономірнос-
ті й принципи, що дозволяють вирішувати реальні завдання у до-
слідницькій діяльності. 

Онтологічний підхід до проектування персоніфікованих корпора-
тивних ІКТ-систем якраз і дозволяє створювати системи, в яких 
інформаційні джерела формування знань стають доступними для всіх 
учасників процесу наукових досліджень. Основні переваги цього під-
ходу:

• онтологічний підхід надає користувачеві цілісний, системний 
погляд на певну предметну область наукових досліджень;

• інформаційні джерела про предметну область наукових дослі-
джень представлені однотипово, що спрощує їх сприйняття;

• побудова онтології дозволяє відновити відсутні логічні зв’язки 
предметної області досліджень.

Важливість онтологічного підходу в створенні персоніфікованих 
корпоративних ІКТ-систем інформаційної підтримки процесу науко-
вих досліджень обумовлена також тим, що якщо інформаційні дже-
рела формування знань не описати і не тиражувати, то вони врешті 
стають застарілими і неактуальними. Навпаки, інформаційні джере-
ла формування знань, що розповсюджуються, використовуються, 
можуть генерувати нове знання. Онтологічний підхід дозволяє по-
давати терміни, поняття в такому вигляді, що вони стають придат-
ними для комп’ютерного опрацювання. 

До онтологічних аспектів відноситься коло питань, починаючи 
від сфери застосування й до формального опису компонентів 
комп’ютерних онтологій предметних областей досліджень. На фор-
мальному рівні онтологія – система, що складається з множини 
термінів, тверджень про ці поняття, на основі яких можна будувати 
класи, об’єкти, зв’язки, функції та теорії.
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Комп’ютерну онтологію деякої предметної області досліджень 
можна розглядати як загальнозначущу, відкриту базу інформаційних 
джерел формування знань, що представлена загальноприйнятою 
(формальною) мовою специфікації. В онтолого-класифікаційній схе-
мі засобів і методів штучного інтелекту онтологічний підхід тракту-
ється як різновид системного підходу, заснованого на формуванні 
знань. Онтологічний підхід забезпечує ефективне проектування ком-
понентів будь-якого знання орієнтованої інформаційної області до-
сліджень.

Практично всі моделі онтології містять певні концепти (поняття, 
класи), властивості концептів (атрибути, ролі), відношення між кон-
цептами (залежності, функції) та додаткові обмеження, що визна-
чаються аксіомами. Концептом може бути опис задачі, функції, дії, 
стратегії, процесу міркування, виконання дослідження тощо. При 
цьому увага спрямована на формалізацію етапів побудови, структу-
рування й подання інформаційних джерел формування знань, що 
дозволяє учасникам процесу досліджень ефективне засвоєння теоре-
тичного матеріалу в поєднанні із практичними та лабораторними 
дослідженнями. 

В свою чергу, ефективна реалізація зазначених етапів і одержан-
ня кінцевого результату (бібліотеки онтологічних баз інформаційних 
джерел формування знань) неможлива без проведення системно-
онтоло гічного аналізу заданої сукупності інформаційних ресурсів 
обраної предметної області досліджень.

Поняття онтології та онтологічного аналізу ввійшли в процедури 
і стандарти моделювання корпоративних ІКТ-систем баз знань й на-
уково-дослідницького призначення. Адже описом таких систем є 
структурування інформаційних джерел формування знань. Реалізація 
зазначених технологій потребує урахування різних формально-мето-
дологічних вимог, критеріїв і оцінок. Назвемо основні з них.

Побудова інформаційної й функціональної моделей.
Необхідність структурування термінів і понять.
Правила формування достовірних тверджень і висновків, що опи-

сують терміни й поняття.
На початковому етапі побудови онтологічної моделі повинні бути 

виконані такі завдання:
• створення та документування словника термінів;
• опис правил, згідно з якими на базі введеної термінології фор-

муються достовірні твердження, що характеризують стан системи;
• побудова моделі, за допомогою якої на основі існуючих твер-

джень можна формувати необхідні додаткові твердження.
Онтологічна система характеризується єдністю, логічним взаємо-

зв’язком і несуперечністю використовуваних понять. 
Візуальні методи проектування онтологій сприяють швидшому і 

повнішому розумінню структури знань предметної області наукових 
досліджень. При цьому об’єктивні обставини – час та місце спілку-
вання, не завжди співпадають з можливостями їх учасників.Також 
програма, за якою провадиться дослідження, не відображає процес 
його проведення, дослідницьку і консультаційну взаємодію та оцін-
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ку результатів, а містить тільки загальні методичні рекомендації 
сто совно її виконання. 

Тому постає необхідність створення системи е-дистанційної ін-
формаційної підтримки виконання наукових досліджень. Одним з 
підходів, що забезпечить ефективне функціонування такої системи – це 
побудова онтологічної моделі е-сценарію бази знань супроводу про-
цесу досліджень.

Е-сценарій бази знань інформаційної підтримки процесу наукових 
досліджень– це система формалізації процесу дослідження за допо-
могою онтологічного підходу її побудови, що операціонально, по-
кроково відтворює маршрут підготовки та проведення дослідження 
з використанням різноманітних засобів інтернет-технологій та комп’ю-
 терних програмних модулів (мережні електронні наукові й навчаль-
но-методичні ресурси, бази даних, сервісно-функціональні та аналі-
тичні програмні модулі тощо), що формуються згідно з заданою 
 областю та метою дослідження. Ці ресурси не тільки суттєво урізно-
манітнюють змістову складову е-методичних систем інформаційної 
підтримки наукової діяльності, а й враховують специфіку її прак-
тичної реалізації.

Процес формування онтологічної моделі е-сценарію бази знань 
інформаційної підтримки процесу досліджень полягає в тому, що, 
маючи опис певних понять, можна узгоджено подавати їх у вигляді 
об’єктів засобами побудови онтології. 

Для візуалізації створення онтологічних моделей може бути ви-
користана комп’ютерна програма «Графедітор». Початковими дани-
ми для програми «Графедітор» є описи об’єктів, представлені мно-
жиною їх ознак. Початкові дані можуть бути подані у вигляді тек-
стового файлу. Структура текстового файлу така: 

(ім’я об’єкта 1)...,( ім’я ознаки n) 
(ім’я об’єкта 2)...,( ім’я ознаки j)
………………………………….. 
(ім’я об’єкта m)...,( ім’я ознаки k ).

Онтологічна модель супроводу процесу наукових досліджень (е-сце-
нарій бази знань інформаційної підтримки процесу наукових дослі-
джень) була створена за допомогою вищезазначеного комп’ютерного 
засобу. 

Загальна формула формалізації цієї онтологічної моделі: S={Oa{Pb 

{Td{Ee{Cq{Mv{Zg}Rh{Zg}}}}}}} , де:
Об’єкти досліджень: О={Оa},а=1,2,3, ….m;
Предмети досліджень: P={Оa{Pb}},b=a1, a2, a3, ….. , an;
Теми досліджень: T={Pb{Td}},d=b1, b2, b3, ….. , bn;
Етапи досліджень: Е={Td{Еe}},e=d1,d2, d3, ….. , dn;
Мета досліджень: C={Еe{Cq}},q=e1, e2, e3, ….. , en;
Засоби досліджень: Z={Cq{Zg}},g=q1, q2, q3, ….. , qn;
Маршрут досліджень: М= {Cq{Mv{Zg}}},v=g1, g2, g3, ….. , gn;
Оцінка результатів: R={Cq{Rh{Zg}}}h=v1, v2, v3, ….. , hn.
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Загальна формалізована структура онтологічної моделі е-сценарію 
бази знань інформаційної підтримки процесу наукових досліджень 
подана в табл.1.

Таблиця 1.
Загальна формалізована структура онтологічної моделі е-сценарію 

бази знань інформаційної підтримки процесу наукових досліджень

Назва об’єкта
Назва 
класу 

Назва ознаки
Умови ідентифікації озна-

ки: {x|F(x)}*)

Об’єкти досліджень О {Оa} {Оa|F(Оa)}

{Оa} P Предмети дослі-
джень

Предмети досліджень Р {Оa{Pb}} {Оa{Pb}|F(Оa{Pb})}
{Оa{Pb}} T Теми досліджень
Теми досліджень T {Pb{Td}} {Pb{Td}|F(Pb{Td })}

{Pb{Td}} Е Етапи дослі-
джень

Етапи досліджень Е {Td{Еe}} {Td{Еe}|F(Td{Еe})}
{Td{Еe}} C Мета досліджень
Мета досліджень C {Еe{Cq}} {Еe{Cq}|F(Еe{Cq})}

{Еe{Cq}} R Засоби дослі-
джень

Засоби досліджень R {Cq{Rg}} {Cq{Rg}|F(Cq{Rg})}

{Td{Еe}} M Маршрут дослі-
джень

Маршрут досліджень M {Cq{Mv{Rg}}} {Cq{Mv{Rg}}|F(Cq{Mv{Rg}})}

{Cq{Mv{Rg}}} O Оцінка результа-
тів

Оцінка результатів O {Cq{Oh{Rg}}} {Cq{Oh{Rg}}|F(Cq{Oh{Rg}})}

* Умови ідентифікації ознаки:{x|F(x)}– визначає множину всіх таких, що 
дорівнює F(x). Приклад: {k∈Ka|k<5} = {1,2,3,4}

На рис.1 показано граф структури е-сценарію онтологічної кор-
поративної бази знань інформаційної підтримки процесу наукових 
досліджень.

Висновок. Одним з перспективних напрямків подальшого вдо-
сконалення персоніфікованих корпоративних ІКТ-систем – складових 
науково-дослідницьких, організаційних структур – є розроблення 
методологічних, онтологічних і логічних основ конструювання баз 
інформаційних джерел формування знань. Онтології відіграють ви-
рішальну роль у моделі опису формування таких систем. Це перед-
бачає вирішення актуальних проблем підвищення ефективності до-
слідницької роботи на основі застосування сучасних мережних тех-
нологій е-дистанційного доступу до розподілених систем формування 
знань. Однією із задач є створення онтологічних описів та моделю-
вання явищ, які є об’єктами досліджень в процесі науково-дослід-
ницької діяльності, що стає одночасно засобом засвоєння методології 
наукового пізнання. Використання запропонованого методу побудови 



156 С. П. Кальной
П

р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
7
. 
—

 №
 1

2

онтологічної моделі е-сценарію бази знань супроводу процесу дослі-
дження в своїй науково-дослідницькій діяльності дозволяє урізно-
манітнити цей процес та зробити його більш персоніфікованим. Це 
досягається за рахунок того, що науковий дослідник має можливість 
використовувати свій власний досвід, створювати свої моделі форму-
вання знань. 

Рис.1. Граф структури е-сценарію онтологічної корпоративної  
бази знань інформаційної підтримки процесу наукових досліджень

Список використаної літератури

1. Биков В. Ю. Технології хмарних обчислень, ІКТ-аутсорсінг та нові функ-
ції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ [Електронний ре-
сурс] / В. Ю. Биков // Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: Збір-
ник наук. праць. Випуск 10. – Херсон: ХДУ, 2011. – Режим доступу: http://
ite.ksu.ks.ua/2011/випуск-10. – Дата звернення: 11.10.2012.

2. Гладун А. Я. Онтологии в корпоративных сетях [Электронный ресурс] / 
А. Я. Гладун, Ю. В. Рогушина // Интернет-журнал «Корпоративные информа-
ционные системы», 2006. – № 1. – Режим доступа : http://www.management.
com.ua/ims/ims115.html. – Дата обращения: 15.03.13.

Сценарій досліджень

Об’єкт досліджень

Предмет досліджень

Тема досліджень

Етап досліджень

Мета досліджень

Засоби досліджень
Е-ресурси

Що зробити

Що зр
облено

Оцінка р
езу

льта
ту

Маршрут досліджень

Крок № _________



157
Е-сценарій організації онтологічної  корпоративної бази знань як засіб  
інформаційної підтримки наукових досліджень

П
р
об

л
ем

и
 і
н
н
ов

ац
ій

н
о-

ін
ве

ст
и
ц
ій

н
ог

о 
р
оз

ви
тк

у
. 
—

 2
0
1
7
. 
—

 №
 1

2

3. Гладун В. П. Процессы формирования новых знаний/ – В.П. Гладун – 
София: СД «Педагог 6», 1994. – 192 с.

4. Палагин А. В. К проектированию онтолого управляемой информацион-
ной системы с обработкой естественно-языковых объектов / А. В. Палагин, 
Н. Г. Петренко // Математические машины и системы, 2008. – №2. –  
С. 14–23.

5. Стрижак О. Є. Засоби онтологічної інтеграції і супроводу розподілених 
просторових та семантичних інформаційних ресурсів / О.Є.Стрижак – – Еко-
логічна безпека та природокористування: Зб. наук. праць / М-во освіти і науки 
України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., HAH України, Ін-т телекомунікацій і 
глобал. інформ. простору; редкол.: О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук (голов. 
ред.) [та ін.]. – К., 2013. – Вип. 12. –198 с. 

6. Дем’яненко В.Б. Онтологічні аспекти побудови е-сценарію супроводу 
процесу наукових досліджень учнів Малої академії наук України / 
В. Б. Дем’яненко, С. П. Кальной, О. Є. Стрижак – Інформаційні технології в 
освіті: Збірник наукових праць. – Вип. 15. – Херсон: ХДУ, 2013. –  
С. 242–249.

7. Попова М. А. Методика побудови онтолого-керованих інформаційних 
ресурсів як елементу комп’ютерних ділових ігор для навчання фахівців в га-
лузі екологічної безпеки/ М.А.Попова– Екологічна безпека та природокорис-
тування: Зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва 
і архіт., HAH України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору; ред-
кол.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук (голов.ред.) [та ін.]. — К., 2012. — 
Вип. 10. – 258 с.

8. Kalna-dubinyuk T. Communication and interactive education system in the 
expansion / T. Kalna-Dubinyuk, S. Kalnoy // European Cooperation, Vol. – 6 (6) 
2016. – P. 66-74. 

9. Кальной С.П. Е-сценарій навчання як форма організації навчальної вза-
ємодії в сфері реалізації інноваційних програм / С. П. Кальной// Науковий 
вісник НУБіП України, № 222, ч.I. – 2016. – С.34-41.

Сергей Прокофьевич Кальной,
старший научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального 
информационного пространства Национальной академии наук Украины, 
Чоколовский проспект, 13, г. Киев, 03186
13rom@ukr.net

Е-сценарий организации онтологической корпоративной 
базы знаний как средство информационной поддержки 
научных исследований

Аннотация. Рассмотрены онтологические аспекты построения модели 
е-сценария организации онтологической корпоративной базы знаний как 
средства информационной поддержки процесса научных исследований. Это 
предполагает решение актуальных проблем повышения эффективности иссле-
довательской деятельности на основе применения современных сетевых тех-
нологий е-удаленного доступа к распределенным системам формирования 
знаний.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, база знаний, 
информационные источники формирования знаний, онтологическая модель 
е-сценария процесса сопровождения научного исследования.
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E-scenario for the organization of ontological  
corporateknowledge base as a means of information  
support scientific research

Annotation. Ontological aspects of the e-scenario model of the organization of 
the ontological corporate knowledge base are considered as a means of informational 
support of the research process. This involves solving urgent problems of increasing 
the effectiveness of research activities based on the use of modern network 
technologies for e-remote access to distributed knowledge-generation systems.

Key words: research activity, knowledge base, information sources of knowledge 
formation, ontological model of e-scenario of the process of accompanying scientific 
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КОНСУЛЬТУВАННЯ З ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 
ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація. У статті розглянуто суть консультування та його роль у забез-
печенні продовольчої безпеки. Обґрунтовано доцільність створення сільськогос-
подарських дорадчих служб як суб’єктів консультування з органічного вироб-
ництва. Виділено причини, які на сучасному етапі стримують процес ефектив-
ного розвитку сільськогосподарського дорадництва. Перераховано головні 
завдання та функції сільськогосподарських дорадчих служб та надано рекомен-
дації щодо напрямів їх розвитку.

Розкрито сучасний стан виробництва органічної продукції в Україні. На-
ведено переваги впровадження органічного виробництва у сільськогосподарських 
підприємствах. Визначено економічні, екологічні та соціальні переваги органіч-
ного сільського господарства. Проведено аналіз динаміки розвитку сільськогос-
подарських підприємств, які вирощують органічну продукцію, та визначено 
стратегічну мету їх розвитку. Перераховано основні проблеми, що перешкоджа-
ють поширенню органічної продукції в Україні. На основі аналізу стану, тен-
денцій розвитку органічного сільського господарства визначені перспективи 
розвитку органічного виробництва.

Ключові слова: консультування, органічне виробництво, дорадча служба, 
органічна продукція.
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Актуальність. В останні роки динамічно зростає значення кон-
сультування або інформаційно-консультаційної складової економіч-
ного розвитку. Консультування – це професійна робота, яка пов’язана 
з наданням незалежних і об’єктивних порад та технічної допомоги 
клієнтам у вирішенні їх управлінських та ділових проблем, опти-
мізації їх бізнесу та підвищенні ефективності діяльності. У цьому 
контексті не є винятком і питання розвитку органічного виробни-
цтва.

Якість і екологічна безпечність продукції, виробленої аграрним 
сектором, у сучасних умовах стає одним з основних факторів його 
внутрішньої та зовнішньої конкурентоспроможності. У зв’язку з цим 
розвивається культура органічного виробництва. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у до-
слідження формування та розвиток інформаційно-консультаційного 
забезпечення зробили вітчизняні науковці П.Т. Саблук, М.Ф. Кро-
пивко, І.М. Криворучко, В.П. Ситник, О.М. Бородіна, Т.П. Кальна-
Дубінюк та інші вчені. Однак сучасна ситуація у сільському госпо-
дарстві потребує подальшого поглибленого вивчення проблем консуль-
тування з органічного виробництва. 

Метою дослідження є поглиблення теоретичних та організаційно-
економічних засад консультування з органічного виробництва.

Матеріали і методи дослідження. Методологічною та інформацій-
ною основою роботи є наукові праці вітчизняних та зарубіжних 
вчених щодо сутності консультування та органічного виробництва, 
статистичні дані Державної служби статистики України. В основу 
реалізації визначеної мети покладено системний підхід до досліджу-
ваних проблем та використані різноманітні загальнонаукові та спе-
ціальні методи дослідження.

Результати дослідження та їх обговорення. Інформаційне забез-
печення розвитку органічного виробництва спрямоване на надання 
господарюючим суб’єктам у сфері органічного виробництва, насам-
перед з боку органів державної влади та управління, відповідної 
допомоги, що передбачає комплекс заходів з матеріально-технічної 
підтримки суб’єктів господарювання; забезпечення їх актуальною 
інформацією з питань ведення органічного виробництва; залучення 
широкого кола громадськості до розв’язання наявних проблем, що 
стримують розвиток органічного виробництва; розповсюдження ін-
формації про діяльність господарюючих суб’єктів у сфері органічно-
го виробництва тощо.

Створення активної системи інформаційного забезпечення зазна-
ченого процесу сприятиме виникненню позитивних зовнішніх ефек-
тів, пов’язаних з особливостями поширення інформації, оскільки 
попит на послуги такої інформаційної системи зростатиме із збіль-
шенням масштабів сільськогосподарських підприємств, що вирощу-
ють органічну продукцію. 

Споживачі хочуть мати якнайповнішу інформацію щодо похо-
дження продукту, його складу та способу виробництва. Участь дер-
жавних органів, наукових та навчальних закладів у розробці регіо-
нального бренду органічної продукції, контроль за правомірністю 
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його використання забезпечить високий рівень довіри споживачів до 
продукції, яка буде реалізуватися під даним брендом.

Суть консультування полягає у забезпеченні теоретичної і прак-
тичної підтримки клієнта, спонукання його до дій і вирішення про-
блем, які виникли або назрівають.

Для консультування, поширення інформації, надання порад ство-
рені сільськогосподарські дорадчі служби – юридичні особи, неза-
лежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які 
внесені до Реєстру дорадчих служб, здійснюють дорадчу діяльність, 
у складі яких працює не менше трьох дорадників, що пройшли 
реєстрацію відповідно до законодавства і внесені до Реєстру дорад-
ників [4].

Основна мета діяльності сільськогосподарських дорадчих служб 
в аграрному секторі реалізується через систему завдань: розповсю-
дження спеціальних знань, впровадження у виробництво сучасних 
до сягнень науки, техніки й технологій, надання сільськогосподар-
ським товаровиробникам і сільському населенню дорадчих послуг з 
будь-яких питань аграрного виробництва та розвитку соціальної 
сфери села, своєчасного виконання планів соціально-економічного 
розвитку, формування громадянського суспільства, підвищення рів-
ня знань і удосконалення практичних навичок прибуткового госпо-
дарювання в ринкових умовах [4]. 

У ході проведеного дослідження було встановлено, що станом на 
15.06.2017 р. у Реєстр сільськогосподарських дорадчих служб було 
внесено 81 юридичну особу [5], до Реєстру сільськогосподарських 
дорадників і експертів-дорадників – 1590 фізичних осіб [6]. Кількість 
дорадчих служб і кількість дорадників вкрай нерівномірно розподі-
лена за областями, про що свідчить аналіз реєстрів.

Крім того, розвиток сільськогосподарського дорадництва стриму-
ють: відсутність державного фінансування, безсистемність надання 
дорадчих послуг, низька платоспроможність селян, іноді – небажання 
селян співпрацювати з дорадниками та «неприйняття» сільськогос-
подарських дорадчих служб органами влади та місцевого самовря-
дування [3].

Органічне сільське господарство ґрунтується на принципах, які 
є основою для його розвитку. Вони відображають ті можливості, які 
органічне сільське господарство може дати світу, та бачення шляхів 
поліпшення сільського господарства в глобальному масштабі [1].

Специфікою органічного виробництва сільськогосподарської про-
дукції є економічні, екологічні та соціальні ефекти від здійснення 
цього виду діяльності, які полягають у наступному: 

– економічний – зумовлений готовністю споживачів сплачувати 
більшу ціну за продукцію органічного виробництва, зниженням вар-
тості матеріальних ресурсів (агрохімікатів та паливно-мастильних 
матеріалів від 30 до 97 %). Водночас цей напрям потребує значних 
інвестицій у виробництво, також зростає собівартість продукції через 
зниження урожайності у період конверсії та у випадку невисокого 
рівня родючості ґрунтів, природної продуктивності тварин і насіння;

– соціальний – зумовлений значним обсягом ручної праці, що 
уможливлює органічне виробництво для дрібних сільськогосподар-
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ських виробників з власною працею. Приміром, у Франції, де 4,5 % 
ферм та 3,6 % сільськогосподарських земель є органічними, в орга-
нічних фермах зайнято 2,4 найманих середньорічних працівників, 
тоді як у традиційних – 1,5;

– екологічний – зумовлений поступовим відновленням якості 
земельних ресурсів, залучених до процесу виробництва, через до-
тримання сівозмін, застосування зелених добрив та методів біологіч-
ної боротьби зі шкідниками, технологій обробітку ґрунту, спрямо-
ваних на мінімальне втручання, зниження ущільнення ґрунтів, а 
також зниженням забруднення водойм і атмосферного повітря через 
обмеження застосування синтетичних агрохімікатів, збереження ло-
кального біорізноманіття через заборону застосовувати генетично 
модифіковані організми [2].

Зазначимо, що Україна має значний потенціал для виробництва 
органічної сільськогосподарської продукції, її експорту та споживан-
ня на внутрішньому ринку. Офіційні статистичні дані IFOAM під-
тверджують, що якщо в 2002 році в Україні було зареєстровано 31 
господарство зі статусом «органічного», то в 2015 році їх нарахову-
валося вже 210, а загальна площа сертифікованих органічних сіль-
ськогосподарських земель склала 410550 га (близько 1% від загаль-
ної площі земель сільськогосподарського призначення країни).

Динаміка площ сертифікованих органічних сільськогосподарських 
угідь на території України, тис. га

Роки Площа, тис. га
Відхилення (+/–)
2015 р. до 2002 р.

2002 164,4 -
2010 270,2 105,8
2011 270,3 105,9
2012 272,9 108,5
2013 393,4 229,0
2014 400,8 236,4
2015 410,6 246,2

Узагальнено за матеріалами [7, c. 18–20]

За загальною площею сільськогосподарських угідь, сертифікова-
них як органічні, у 2015 році Україна зайняла 11-те місце серед 
країн Європи. Майже половина цих земель (48,1%) була зайнята 
вирощуванням зернових (7 місце серед основних країн-виробників 
органічної продукції), понад 16% таких угідь займали олійні (5 міс-
це), ще 4,6% – бобові (7 місце), овочі – 2% (10 місце), фрукти – 
0,6% і виноград – 0,1%. [7].

Як свідчать дослідження Федерації органічного руху України, 
внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні почав 
розвиватися з початку 2000-х років і у 2015 році досяг 18 млрд євро.

Зокрема, за рівних умов фермерські господарства, які вирішили 
перейти до виробництва органічної продукції (сировини), матимуть 
перевагу перед іншими фермерськими господарствами, які претен-
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дуватимуть на отримання фінансової підтримки. Це стало першим 
кроком надання державної підтримки органічним виробникам.

У сфері органічного виробництва існує ряд проблем, які потребу-
ють ґрунтовного аналізу для ефективного їх вирішення:

– відсутність сприятливих інституційно-правових, фінансово-еко-
номічних та соціально-психологічних умов;

– недостатній рівень розвитку інституційної інфраструктури, 
необхідної для підтримки органічного виробництва;

– суперечливість і неповнота чинних нормативно-правових актів, 
що регулюють діяльність суб’єктів господарювання у сфері органіч-
ного виробництва;

– низький рівень інформованості населення, товаровиробників, 
органів державної влади та місцевого самоврядування щодо можли-
востей та перспектив розвитку органічного виробництва в регіоні;

– недостатній рівень професійних знань і досвіду господарюючих 
суб’єктів щодо ведення органічного виробництва в сучасних умовах 
та відсутність ефективної системи підготовки висококваліфікованих 
фахівців у цьому напрямі.

Висновки і перспективи. Для розвитку органічного виробництва, 
який нині визначено одним із пріоритетних, необхідно забезпечити 
високий рівень інформованості населення, товаровиробників, органів 
державної влади та місцевого самоврядування щодо його розвитку з 
урахуванням специфіки регіону; створення і просування спеціально-
го WEB-сайту, на якому висвітлюватиметься інформація про стан 
розвитку органічного виробництва в областях; випуск і розповсю-
дження інформаційних матеріалів щодо переваг розвитку органічно-
го виробництва, технологій виробництва органічної продукції; регу-
лярне проведення ярмарків та виставок органічної продукції; роз-
робка та маркетинг регіонального бренду органічної продукції, 
забезпечення реклами органічних продуктів. Перераховані компо-
ненти розвитку органічного виробництва сприяють інформаційно-
консультаційному забезпеченню із цього напрямку. 
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Консультирование по органическому производству  
как важная составляющая продовольственной безопасности

Аннотация. В статье рассмотрена суть консультирования и его роль в обес-
печении продовольственной безопасности. Обоснована целесообразность создания 
сельскохозяйственных информационно-консультационных служб как субъектов 
консультирования по органическому производству. Выделено причины, которые 
на современном этапе сдерживают процесс эффективного развития сельскохо-
зяйственного консультирования. Перечислено главные задачи и функции 
сельскохозяйственных информационно-консультационных служб и приведены 
рекомендации по направлениям их развития.

Раскрыто современное состояние производства органической продукции в 
Украине. Приведены преимущества внедрения органического производства в 
сельскохозяйственных предприятиях. Определены экономические, экологические 
и социальные преимущества органического сельского хозяйства. Проведен ана-
лиз динамики развития сельскохозяйственных предприятий, выращивающих 
органическую продукцию, и определена стратегическая цель их развития. 
Перечислены основные проблемы, препятствующие развитию органической про-
дукции в Украине. На основе анализа состояния, тенденций развития органи-
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ческого сельского хозяйства определены перспективы развития органического 
производства.

Ключевые слова: консультирование, органическое производство, информа-
ционно-консультационная служба, органическая продукция. 
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Advice on organic production as an important ingredient  
of food safety 

Abstract. The essence of consulting and its role of ensuring food security have 
been discussed in this article. The expediency of agricultural advisory services 
creation as a subject of organic production consultancy has been substantiated. 
The reasons that at the present stage are hampered by the process of effective 
development of agricultural advisory services are highlighted. The main tasks and 
functions of agricultural advisory services are listed and recommendations on the 
directions of their development are given.

The current state of organic production in Ukraine is revealed. The advantages 
of introducing organic production in agricultural enterprises are presented. The 
economic, ecological and social advantages of organic agriculture are determined. 
The development dynamics of agricultural enterprises, which grows organic products 
and defined the strategic goal of their development, has been analyzed in this 
article. The main problems hindering the development of organic products in 
Ukraine are listed. On the basis of the analysis of the state, trends of organic 
agriculture, the prospects for the development of organic production are determined. 

Key words: consulting, organic production, advisory service, organic products.
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Вимоги до оформлення статей

1. Вимоги ВАК України до наукових статей.

Наукові статті у фахових виданнях повинні мати такі необхідні 
елементи:

1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 
науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирі-
шених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена 
стаття;

3) формулювання мети статті (постановка завдання);
4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням 

отриманих наукових результатів;
5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 

цьому напрямку.
Редакційна колегія збірника пропонує авторам виділяти рекомендовані 

ВАК України елементи статті окремими рубриками (скороченими під заго-
ловками).

2. Послідовність структурних елементів статті.

1. Бібліографічний покажчик (УДК), ліворуч.
2. Назва статті (посередині) – великими буквами.
3. Ініціали та прізвище автора (авторів) – малими буквами.
4. Повна поштова (за місцем праці) та електоронна адреса автора 

(авторів) – малими буквами, курсив.
5. Анотація.
6. Ключові слова.
7. Текст статті.
8. На першій сторінці статті, в нижньому колонтитулі – знак автор сь ко- 

 го права “©”, поряд із ним прізвища та ініціали всіх авторів та рік. 
Наприклад: © Бодня О. В., 2014.

9. Нижче тексту статті розміщується список використаної літератури.
10. Після літератури подається назва статті, прізвища авторів, їхня 

службова адреса, розширена анотація (500-1000 друкованих знаків – від 
0,5 до до однієї сторінки формату А-4) та ключові слова англійською та 
російською мовами.

Анотація статті має розкривати її зміст.
11. Якщо мовою основного тексту статті є англійська, тоді відповід-

но в кінці статті її назва, дані про авторів, анотація і ключові слова 
повинні бути двома іншими мовами. Англійський текст повинен бути 
оформлений на фаховому рівні володіння мовою. У разі подання тексту, 
перекладеного, наприклад, через інтернет-перекладач (Google і т. ін.), 
або нефахово, стаття не буде прийнята до публікації.

12. В кінці рукопису вказується дата відправки статті до редколегії 
збірника «Проблеми гірського ландшафтознавства».

3. Технічні вимоги до оформлення статті.

1. Назва файлу (латинкою) має відповідати прізвищу першого автора 
статті. Файл із текстом статті має бути виконаний з розширенням .doc у 
редакторі MicrosoftWord, версія 1997–2003.

2. Обсяг статті – від 5 до 20 сторінок рукопису А-4. Основний текст 
статті має бути набраний шрифтом Times New Roman, розміром 14 пунктів, 
міжрядковий інтервал – 1,5. Виділення тексту може бути курсивом, 
підкреслення не допускається. Параметри сторінки: ліве поле – 3 см, 
праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – по 2 см. Абзацний відступ – 1,5 см. 
Нумерація сторінок – вгорі посередині.



3. Рисунки (карти, схеми, фотографії, графіки, діаграми, інші 
ілюстрації), виконані в кольорі або чорно-білі, необхідно подавати 
вставленими у текст статті. Крім того, сам файл рисунка у форматі .tiff 
або .jpeg із роздільною здатністю не менше 300 dpi, формат кольору RGB 
(якщо кольоровий) або Grayscale (якщо чорно-білий), необхідно надсилати 
також окремо. Рисунки повинні бути пронумеровані в послідовності 
згадування їх у тексті. Назва рисунка має бути подана в тексті статті 
одразу під ним. Не можна назву рисунка об’єднувати із самою ілюстрацією 
в одному графічному файлі (це позбавить можливості її редагування). 
Всі карти повинні мати рамку, умовні позначення чи легенду, прив'язку 
до місцевості, масштаб та посилання, якщо потрібно. Букви чи цифри, 
вміщені у рисунках, мають мати розмір шрифта не менше 10 пунктів. 
Допустимі розміри рисунків не більше 160 x 230 мм.

4. Таблиці розміщувати у тексті. Кожна таблиця повинна мати заговолок 
та порядковий номер, на який є посилання в тексті. Якщо в статті одна 
таблиця, її не нумерують. Таблиці можуть бути виконані лише у редакторі 
MicrosoftWord. Слово “Таблиця” необхідно розташовувати вгорі справа 
над таблицею курсивом, нижче дати її назву посередині. Розмір цифр і 
тексту в таблицях – не менше 10 пунктів. Допустимі розміри таблиці не 
більше 160x 230 мм. При використанні запозичених даних або поданих 
опрацьованих автором запозичених первинних матеріалів (наприклад, 
метеорологічні величини тощо), в назві таблиці необхідно вказати джерело, 
звідки взяті дані (літературне або фондове).

5. Абревіатури обов'язково розшифровувати після першого згадування 
в тексті.

6. Літературні посилання. Посилання на джерела із списку літератури 
в тексті статті подавати в квадратних дужках, зазначаючи номер цитованої 
позиції зі списку літератури та через кому номер сторінки (наприклад [7, 
с. 112], [2], [3,7-12, 23]).

7. Літературу оформляти згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Список цитованої 
літера тури подавати за алфавітом: спочатку кирилицею, потім латинкою.

8. Інші вимоги. Особливу увагу треба приділити правильному розміщен-
ню знаків дефіс (“-”) та тире (“–”). Лапки використовувати формату “” 
(“цитата”). Між ініціалами та прізвищем використовувати нерозривний 
пробіл (І.єВ.єПетренко). Одиниці величин подавати в системі СІ.

Зразки оформлення статей можна знайти у першому випуску збірника 
«Проблеми гірського ландшафтознавства» за адресою: http://geograf.lnu.
edu.ua/Publik/Period/Problemy_girs_land/Probl.html
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