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ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ 
УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

У статті розглядаються проблеми впровадження механізму професіона-
лізації управлінської діяльності в Україні. Визначаються базові проблеми впро-
вадження системи професіоналізації менеджменту і доводиться необхідність 
дослідження спеціалізованих форм управлінської діяльності, які пов’язані 
із науковими, аналітичними і практичними дослідженнями менеджменту. 
Досліджуються специфічні управлінські компетенції і навички, які можуть 
підвищити результативність управлінської праці. Обґрунтовуються положення 
розвитку корпоративних вищих шкіл менеджменту і системи пришвидшеної 
підготовки управлінців. Пропонується структура механізму професіоналізації 
управлінської діяльності та форми його практичного впровадження.

Ключові слова: механізм професіоналізації менеджменту, управлінські 
компетенції, управлінські навички, менеджмент-освіта, професійне управлінське 
навчання, корпоративна вища школа менеджменту, ефективність і  результа-
тивність управлінської праці, механізм сталого економічного зростання, законо-
давча база процесу професіоналізації менеджменту.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Найважливішою 
передумовою ефективності управлінської діяльності виступає повно-
цінний розвиток управлінської науки з визначенням науково-дослідної, 
аналітичної та практичної баз знань. Швидке накопичення наукових, 
аналітичних і практичних знань у менеджменті відбувається на осно-
ві спеціалізації самої дослідницької діяльності. Разом з тим, проблеми 
спеціалізації управлінських досліджень, на жаль, не стали ще повною 
мірою об’єктом вивчення для вчених і експертів в області менеджмен-
ту, що власне і гальмує процес актуалізації спеціальних досліджень в 
менеджменті і стає вкрай складно скласти повну картину системного 
бачення професійної системи менеджменту [1, с. 80-84]. Але це дуже 
важливо для розвитку процесів професіоналізації менеджменту, осо-
бливо в частині підготовки управлінських кадрів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми професіона-
лізації управлінської діяльності (ПУД), а також розвитку інноваційних 
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форм професійної системи менеджменту висвітлюються у працях укра-
їнських та зарубіжних дослідників, таких як Р. Абрамова, Р. Анкоффа, 
В. Апопія, О. Аузан, М. Барни, Ч. Барнарда, Ю. Бажала, Т. Васильці-
ва, Д. Гвішиані, Д. Гоулмана, П. Друкера, Д. Дункана, О. Іляш, О. Іс-
аєва, Б. Карлофа, Д. Кокуріна, С. Каммінгса, Б. Мільнера, Г. Мінсберга, 
А.  Московської, А. Пригожина, І. Риженкової, М. Ротера, Ю. Сафонова, 
Б. Семака, Л. Семів, Г. Хемєла, Д. Ходкінсона, М. Хюзинда, Т. Чернич-
ко, М. Флейчук, Л. Шимановської-Діанич, Г. Щедровицького та ін. Їхні 
дослідження щодо методологічного і практичного розвитку системи 
управлінської діяльності направлені на висвітлення ролі менеджменту 
для соціально-економічного розвитку сучасного суспільства. Приділя-
ється увага дослідників також до системи підготовки управлінських ка-
дрів і ролі держави у цьому процесі.

Соціокультурний і філософський контекст дослідження процесу 
професіоналізації управлінської діяльності пов’язаний з досліджен-
нями таких видатних вчених як М. Амосов, М. Бердяєв, О. Богданов, 
А. Камю, К. Уілбер, П. Фейерабенд, Г. Хофстед, К. Ясперс та ін.  

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень, в яких роз-
глядаються питання розвитку системи менеджменту та ПУД, практично 
відсутні роботи з методології ПУД та механізму професійної підготов-
ки управлінського персоналу, зокрема, на етапах практичної діяльності 
управлінців.

Постановка завдання. Дослідити проблеми впровадження механіз-
му професіоналізації управлінської діяльності в Україні та розглянути 
соціально-економічний контекст ефективного впровадження базових 
елементів професійної системи менеджменту. Дослідити процеси капі-
талізації інтелектуальних ресурсів та визначити особливості формуван-
ня управлінського капіталу.   

Виклад основного матеріалу дослідження. Професійні програми 
навчання управлінських кадрів не можуть бути ефективними, якщо 
вони не побудовані на основі результатів дослідження диференційова-
них і спеціалізованих форм процесу управлінської діяльності. Знання 
певних специфічних форм управлінської діяльності, їх структурне і 
функціональне наповнення, їх професійна адекватність майбутній по-
садовій позиції управлінця повинні повною мірою визначати модульні 
програми навчання. Об’єктивне просування за рівнями складності та 
функціональної спрямованості можливо тільки на базі стійких форм 
попередньої підготовки управлінського персоналу та їх результативної 
практичної діяльності на попередніх посадових позиціях. При цьому 
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треба пам’ятати про граничні рівні професійної компетенції управлін-
ського персоналу, про їх інтелектуальних можливостях до подальшого 
кар’єрного росту, вмінню працювати в команді і швидко навчатися но-
вим інноваційним технологіям менеджменту.

Система впровадження механізму професіоналізації менеджменту 
як базової умови для побудови в Україні механізму сталого економіч-
ного зростання є досить складним завданням без підтримки держави   
[2, с. 236-256]. Але необхідно розуміти, що система менеджменту є го-
ловним фактором переходу до інноваційної економіки, вона створює 
необхідні умови для розвитку науки, освіти, становлення «професій-
ної людини», зростання професійних якостей нематеріальних активів, 
а також інтелектуального капіталу в українському бізнес-середовищі. 
Механізми професіоналізації управлінської діяльності мають бути ін-
новаційними, оскільки вони є прикладом інтелектуальних систем соці-
ально-економічного розвитку, що позиціонує їх такими, де співіснують 
механізми інноваційної взаємодії управлінської науки, системи консал-
тингу та інноваційної управлінської практики.

Таблиця 1
Факторна матриця управлінських навичок і компетенцій 

(складено автором) Таблиця 1 
Факторна матриця управлінських навичок і компетенцій (складено автором) 

Управлінські компетенції 
Управлінські навички, які потрібні  

для розвитку професійної компетенції  
системи менеджменту 

Традиційні управлінські уміння 
і професійні зв’язки для 

забезпечення економічної та 
організаційної ефективності 

 прийняття управлінських рішень; 
 системний аналіз проблем; 
 забезпечення функціональної специфіки 
менеджменту; 
 performance management (менеджмент виконання); 
 проектний менеджмент; 
 збір та обробка релевантної інформації; 
 об’єктивність оцінки управлінського процесу; 
 критичні точки розвитку; 
 технології використання методів менеджменту; 
 розробка механізму відтворення чистого прибутку 
підприємства; 
 механізми ротації персоналу 

Комунікаційні здібності роботи 
з персоналом 

 усні комунікації; 
 формування професійного іміджу; 
 презентаційні можливості; 
 зовнішній вигляд як приклад; 
 письмові комунікації; 
 фундаментальність професійних знань; 
 освіта і особистий професійний розвиток; 
 розуміння професійних проблем підлеглих; 
 здібність до персонального контролю і мотивації 

Міжособистісна та групова 
ефективність керівника, 
розуміння важливості 

соціокультурних показників 
управлінської діяльності 

 етика і мораль; 
 професійна культура; 
 процес делегування повноважень; 
 дистанція управлінської влади; 
 функціональна робота у команді 

Здібності до 
трансформаційного лідерства, 
вміння вести команду за собою 

 стратегічне мислення і практичне бачення 
довгострокової перспективи; 
 якості інтегрального лідерства; 
 інноваційне мислення та інноваційні характеристики 
управлінської роботи; 
 критичне мислення і креативність поведінки; 
 підприємницькі здібності; 
 інтегральні методи управлінської роботи; 
 здібності до швидкого професійного навчання; 
 персональна відповідальність; 
 уміння створити творчий професійний простір для 
роботи підлеглих 

 
Таким чином, основними специфічними елементами механізму 

професіоналізації управлінської діяльності в Україні є: 
– система професійної орієнтації із функціонуванням суб’єктів 

діяльності – університетських шкіл менеджменту для учнів базової і повної 
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Таким чином, основними специфічними елементами механізму про-
фесіоналізації управлінської діяльності в Україні є:

– система професійної орієнтації із функціонуванням суб’єктів ді-
яльності – університетських шкіл менеджменту для учнів базової і по-
вної середньої освіти (займаючись професійною орієнтацією молоді, 
школи менеджменту ВНЗ створюють можливості для отримання базо-
вих знань з менеджменту учнями середніх шкіл);

– первинна професійна управлінська освіта у ВНЗ (програми бакалав-
рів і магістрів), необхідна повна модернізація навчальних програм  відпо-
відно до нових вимог і компетенцій щодо інноваційного розвитку управ-
лінської науки, аналітики і практики менеджменту;

– адаптовані та поглиблені форми професійного навчання діючих 
управлінських кадрів через систему корпоративних вищих шкіл менедж-
менту;
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тантів, викладачів і дослідників менеджменту, асоціації інтегрального 
менеджменту тощо; створення професійних кластерів професійного та 
інноваційного розвитку менеджменту. 
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управлінської роботи; 
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 підприємницькі здібності; 
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функціювання корпоративної вищої школи менеджменту в контексті 
короткострокового (рис. 1) і довгострокового планування (рис. 2). Біз-
нес-систему представлено у простій формі, коли логічне формується 
на позиції існування бізнесу завдяки сукупності поставлених цілей. Ді-
яльність бізнес-системи охоплює два основних елементи – вхід і вихід, 
а також їх взаємозв’язок, тобто процес.

Механізм поділяється на дві підсистеми: цілі визначають політику і 
функції для управління діяльністю корпоративної школи менеджменту 
з метою досягнення визначених пріоритетних цілей;  показники вико-
нання – це зворотний зв’язок у процесі оцінки, за необхідності визна-
чені цілі можуть бути модифіковані для підтримки існування  системи. 
Запропоновані системи можуть розглядатися окремо, але у тісній вза-
ємодії для підтримки балансу системи із зовнішнім середовищем.

Рис. 1. Короткострокове планування для корпоративної вищої школи 
менеджменту [3, с. 272-273]

Дослідження механізму професіоналізації управлінської діяльнос-
ті свідчать про необхідність створення державою системних умов для 
його практичного впровадження. Саме держава має бути зацікавлена, 
в першу чергу, в створенні базових елементів повноцінного розвитку 
професіоналізації управлінської діяльності, але вона є також реальним 
суб’єктом цієї діяльності і тому доцільно переглянути державницькі по-
гляди і дії з позицій стратегічного розвитку країни.

Важливо розглянути механізм впровадження діяльності корпоратив-
ної вищої школи менеджменту, як з позицій організації процесу, так із 
позицій структурного, функціонального і методичного наповнення на-
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Рис. 2. Довгострокове планування для корпоративної вищої  
школи менеджменту [3, с. 274]  
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вчальних модулів. Досить швидко виявляється системна роль держави 
у створенні умов для ефективного розвитку процесів професіоналізації 
менеджменту та роль бізнесу не як спостерігача, а як активного учасни-
ка цього процесу. Також специфічною особливістю є роль консалтин-
гового бізнесу в процесах професіоналізації менеджменту. У цьому ви-
падку необхідно висловити  гіпотезу щодо майбутнього впливу системи 
консалтингового бізнесу на процеси професіоналізації менеджменту, 
який буде дедалі збільшуватися і наповнюватися інноваційним змістом 
системно-інтегрального значення. 

Рис. 2. Довгострокове планування для корпоративної вищої 
школи менеджменту [3, с. 274]

Процес формування і дослідження механізму професіоналізації 
управлінської діяльності потребує уточнення – який саме механізм 
ми маємо на увазі. У цьому випадку класичним є трактування меха-
нізму, коли деяке початкове економічне явище спричиняє за собою ряд 
інших, причому для їх виникнення не потрібно додаткового імпульсу. 
Вони слідують один за одним у певній послідовності і ведуть до деяких 
очевидних результатів. Такий підхід щодо механізму використовуєть-
ся багатьма авторами, які досліджують проблеми економічної теорії. У 
нашому випадку є необхідність говорити про управлінський механізм, 
який відрізняється від економічного механізму, в першу чергу, тим, що 
він менший за масштабами, несе у собі менше інформаційної невизна-
ченості, а допущені помилки в проектуванні механізму можна швидко 
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усунути шляхом ефективної діяльності системи менеджменту. Управ-
лінський механізм проектується для вирішення конкретних проблем, 
до яких відноситься і проблема розвитку процесів професіоналізації 
управлінської діяльності. В основі управлінського механізму лежать 
причинно-наслідкові зв’язки, тому він функціонує по принципу: «сти-
мул – реакція» і складається з обумовленої послідовності кроків (про-
цедур): перехід до кожного подальшого кроку (події) можливий тільки 
за умови виконання попереднього кроку (події). Як не дивно, саме цей 
аспект досить часто випускається з виду дослідниками при описі управ-
лінських механізмів і саме його так не вистачає при  описі економічних 
механізмів для отримання більшої інформаційної визначеності. Розгля-
немо елементи управлінського механізму професіоналізації управлін-
ської діяльності (табл. 2).

Важливим напрямком розвитку професіоналізації управлінської ді-
яльності в Україні є створення правового, економічного, фінансового і 
управлінського підґрунтя функціювання вищих шкіл менеджменту ін-
новаційного зразка. Технологія впровадження таких шкіл пов’язана з 
використанням наступних принципів діяльності (рис. 3):  

1. Створення умов для інтеграційного зв'язку бізнес-спільноти ре-
гіону і університету (наукового центру з менеджменту) при підтримці 
регіональної державної влади.

2. Розробка і постійне поповнення інформаційної бази щодо ви-
кладацького складу вищої школи менеджменту, критеріїв відбору ви-
кладачів і менеджмент-тренерів, залучення до викладацької роботи екс-
пертів і практиків менеджменту.

3. Визначення інноваційних критеріїв програм професійної управ-
лінської підготовки, гнучкість модульних програм спеціалізованої під-
готовки, структурування і відповідність програм навчання і практики 
управлінського процесу, оцінка і практична апробації технологій про-
фесійної підготовки управлінських кадрів.

4. Розробка і розвиток механізму взаємодії вищої школи менедж-
менту з професійними асоціаціями з менеджменту і державними інсти-
тутами підтримки і регулювання процесу професіоналізації управлін-
ської діяльності.

5. Критерії оцінки і набір контингенту учасників для професійних 
програм управлінського навчання; врахування потреб корпоративних 
клієнтів; системні зв’язки між замовником, учасником і виконавцем під 
час реалізації навчальних програм.
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Таблиця 2
Елементи впровадження механізму професіоналізації 

управлінської діяльності (складено автором)
Елементи 
механізму Характеристика елементу 

Мета 

Якісно змінити систему професійної підготовки менеджерів в Україні; 
створити умови для розвитку процесу взаємодії науки, аналітики і 
практики менеджменту; забезпечити інноваційну динаміку розвитку 
професійної системи менеджменту; створити організаційно-економічні 
і правові умови впровадження базових рівнів професійної підготовки 
управлінських кадрів; визначити умови для розвитку управлінського 
консалтингу, як домінанти процесу професіоналізації менеджменту; 
розвиток процесів глобалізації управлінської діяльності в Україні  

Завдання 

Впровадити нові стандарти у навчальний процес протягом 2016 року; 
створити законодавчу базу для розвитку Вищих шкіл менеджменту 
нового інноваційного зразка, використовуючи в цій діяльності процеси 
корпоратизації бізнесу і глобалізації управлінської діяльності; 
започаткувати процеси системної організації наукових шкіл 
менеджменту протягом 2016-2017 рр.; розглянути і прийняти Закон 
України «Про професійну підготовку управлінських кадрів» протягом 
2016 року  

Процедури 

Створити і погодити з виконавцями логічний план дій для виконання 
поставлених завдань: 
– адміністрації університетів і завідувачам кафедр 
менеджменту забезпечити процедуру зовнішньої експертизи науково-
методичних комплексів бізнес-середовищем, професійними 
асоціаціями, консалтинговими компаніями і відомими спеціалістами в 
сфері менеджменту; 
– створення умов для попереднього розгляду ВРУ 
проекту закону «Про професійну підготовку управлінських кадрів»; 
– розпочати процес створення попередніх умов для 
підготовки і відкриття корпоративних вищих шкіл менеджменту 
інноваційного зразка, враховуючи реальний і інтелектуальний 
потенціал регіонів України; 

Критерії 
оцінювання 

Шкала якісних показників, показник ефекту організаційної синергії, 
інтегральні індекси і параметри професіоналізації менеджменту, 
показники і параметри системно-інтегральної стадії взаємодії науки, 
аналітики і практики менеджменту, тощо 

Учасники 
механізму 

Державні установи, університети, вищі школи менеджменту, 
професійні асоціації, спеціалізовані фонди, наукові центри та інститути, 
інші юридичні і фізичні особи, які задіяні в системі дії інноваційного 
механізму професіоналізації управлінської діяльності 

Ресурси Матеріальні, фінансові, інформаційні і людські ресурси учасників 
впровадження інноваційного механізму ПУД 

Методи та 
інструменти 

впливу 

Прийоми і вплив на ресурси учасників механізму на основі наступних 
варіантів, або комплексу дій адміністративного, мотиваційного, 
соціально-економічного, технологічного, правового характеру  

Система 
контролю 

Система діяльності по забезпеченню своєчасного і повного виконання 
визначених процедур;  

Правове 
забезпечення 

механізму 

Закон України «Про освіту»; Закон України «Про науку і науково-
технічну діяльність»; Закон України «Про професійну підготовку 
управлінських кадрів»; комплекс Законів України про розвиток 
підприємницької діяльності 
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Рис. 3. Блок-схема створення корпоративної вищої школи менеджменту 
(складено автором)

При цьому необхідно зазначити, що «корпоративність» вищих шкіл 
менеджменту визначається, в першу чергу,  широким спектром роз-
витку взаємовигідного зв’язку між бізнес-спільнотою, управлінською 
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наукою і системою сучасної професійної підготовки управлінських ка-
дрів. Важливо знайти можливості для повноцінного становлення меха-
нізмів цієї взаємодії.

В системі розвитку механізму професіоналізації управлінської ді-
яльності є досить принциповим фактором підвищення результатив-
ності процесу підготовки кадрів менеджменту – це фактор часу, який 
відводиться на підготовку фахівців.  Така підготовка, маючи систем-
ний характер, не може бути довгостроковою для уже практично діючих 
управлінців.

Необхідно розробляти технології пришвидшеної підготовки управ-
лінців, яка, в більшості випадків, сконцентрована  на вивчення та прак-
тичне оволодіння специфічними управлінськими компетенціями, ха-
рактерними для певної управлінської посади у визначеній організації 
(табл. 3). Зміна управлінської посади потребує знову спеціальної під-
готовки. Ефективна діяльність менеджера на одній посаді не гарантує 
його позитивну результативність на новій посаді, якщо не визначена 
його якісна професійна підготовка, адаптація і випробувальний термін. 
Головна ціль організаційної  професійної ротації – це знаходження для 
управлінця такої сфері діяльності, де його ефективність є максималь-
ною, як для нього, так і для організації в цілому. 

Таблиця 3
Концептуальні засади технології пришвидшеної підготовки

управлінських кадрів (складено автором)
Таблиця 3 

Концептуальні засади технології пришвидшеної підготовки 
управлінських кадрів (складено автором) 

1. Ефективність програм навчання забезпечується якістю контингенту управлінських 
кадрів, які відбираються для професійного навчання та професійними даними викладачів і 
менеджмент-тренерів 
2. Попередня підготовка, яка дає можливість матеріали навчальних модулів зробити з 
максимальним використанням практичних проблем менеджменту організацій і 
підприємств корпоративних клієнтів 
3. Попередня адаптація викладацького складу і менеджмент-тренерів до специфіки 
діяльності групи управлінців, які відібрані для навчання 
4. Розробка методики відбору контингенту управлінських кадрів для програм 
професійного навчання, яка може включати: 
 проведення співбесід щодо професійних якостей управлінців і фахівців, що 
плануються для навчання, з їх керівниками; 
 проведення анкетування серед контингенту, який відбирається для навчання з 
використанням методики індексу ПУД; 
 на основі систематизації даних анкетування виявляється професійний потенціал, 
мотиваційні цінності, креативність та інноваційність, лідерські якості тощо претендентів, 
які плануються для проходження навчальної програми  

5. Оцінка професійних і психологічних характеристик претендентів щодо формування 
навчальних груп з метою їх повної сумісності для досягнення більш високої якості 
навчання 
6. Формування модулів професійного навчання і виявлення активних позицій впливу 
у процесі реалізації модулів для закріплення важливого матеріалу 
7. Розробка спеціалізованих пакетів професійної інформації для навчальної дискусії 
та самостійної роботи. Визначення параметрів професійних розривів в системі 
управлінських знань підготовки управлінських кадрів.  
8. Використання технологій професійного занурення в матеріал модуля з наступним 
психологічним розвантаженням в кінці розгляду навчально-практичних матеріалів 
9. Використання технологій проведення майстер-класів з відомими представниками 
бізнесу, політики, науки, дослідниками теорії і практики менеджменту (протягом одного 
навчального дня) 
10.  Технологія практичного управлінського тренінгу щодо функціональної взаємодії з 
підлеглими і вищим керівництвом. 
11.  Розробка механізмів мотивації управлінських кадрів щодо особистого 
професійного зростання і методи такого мотиваційного впливу на підлеглих.   
12.  Методика самостійної роботи з управлінською та іншою літературою, розвиток 
навичок відбору професійної літератури для самостійної роботи управлінських кадрів. 
13.  Технології розвитку лідерських якостей через систему «розуміння – дослідження – 
використання – практичного впровадження» особливостей лідерської поведінки і чинники 
професійної відповідності лідерській позиції в організації   
14.  Технології використання соціокультурних чинників в системі довгострокового 
визначення і досягнення поставлених управлінських завдань 
15.  Термін навчання складає 2-3 тижня в залежності від специфіки програми навчання 
та кількості навчальних модулів 

   
       Підводячи підсумки, визначимо, що впровадження механізму 
професіоналізації управлінської діяльності є пріоритетом державної політики 
в Україні. Саме така позиція вимагає особливо звернути увагу суспільства на 
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Висновки та пропозиції.
Підводячи підсумки, визначимо, що впровадження механізму про-

фесіоналізації управлінської діяльності є пріоритетом державної по-
літики в Україні. Саме така позиція вимагає особливо звернути увагу 
суспільства на процеси розвитку управлінської науки і менеджмент-
освіти, які не можуть розвиватися без системної підтримки держави, 
бізнесу і самого українського суспільства.
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Таблиця 3 
Концептуальні засади технології пришвидшеної підготовки 

управлінських кадрів (складено автором) 
1. Ефективність програм навчання забезпечується якістю контингенту управлінських 
кадрів, які відбираються для професійного навчання та професійними даними викладачів і 
менеджмент-тренерів 
2. Попередня підготовка, яка дає можливість матеріали навчальних модулів зробити з 
максимальним використанням практичних проблем менеджменту організацій і 
підприємств корпоративних клієнтів 
3. Попередня адаптація викладацького складу і менеджмент-тренерів до специфіки 
діяльності групи управлінців, які відібрані для навчання 
4. Розробка методики відбору контингенту управлінських кадрів для програм 
професійного навчання, яка може включати: 
 проведення співбесід щодо професійних якостей управлінців і фахівців, що 
плануються для навчання, з їх керівниками; 
 проведення анкетування серед контингенту, який відбирається для навчання з 
використанням методики індексу ПУД; 
 на основі систематизації даних анкетування виявляється професійний потенціал, 
мотиваційні цінності, креативність та інноваційність, лідерські якості тощо претендентів, 
які плануються для проходження навчальної програми  

5. Оцінка професійних і психологічних характеристик претендентів щодо формування 
навчальних груп з метою їх повної сумісності для досягнення більш високої якості 
навчання 
6. Формування модулів професійного навчання і виявлення активних позицій впливу 
у процесі реалізації модулів для закріплення важливого матеріалу 
7. Розробка спеціалізованих пакетів професійної інформації для навчальної дискусії 
та самостійної роботи. Визначення параметрів професійних розривів в системі 
управлінських знань підготовки управлінських кадрів.  
8. Використання технологій професійного занурення в матеріал модуля з наступним 
психологічним розвантаженням в кінці розгляду навчально-практичних матеріалів 
9. Використання технологій проведення майстер-класів з відомими представниками 
бізнесу, політики, науки, дослідниками теорії і практики менеджменту (протягом одного 
навчального дня) 
10.  Технологія практичного управлінського тренінгу щодо функціональної взаємодії з 
підлеглими і вищим керівництвом. 
11.  Розробка механізмів мотивації управлінських кадрів щодо особистого 
професійного зростання і методи такого мотиваційного впливу на підлеглих.   
12.  Методика самостійної роботи з управлінською та іншою літературою, розвиток 
навичок відбору професійної літератури для самостійної роботи управлінських кадрів. 
13.  Технології розвитку лідерських якостей через систему «розуміння – дослідження – 
використання – практичного впровадження» особливостей лідерської поведінки і чинники 
професійної відповідності лідерській позиції в організації   
14.  Технології використання соціокультурних чинників в системі довгострокового 
визначення і досягнення поставлених управлінських завдань 
15.  Термін навчання складає 2-3 тижня в залежності від специфіки програми навчання 
та кількості навчальних модулів 

   
       Підводячи підсумки, визначимо, що впровадження механізму 
професіоналізації управлінської діяльності є пріоритетом державної політики 
в Україні. Саме така позиція вимагає особливо звернути увагу суспільства на 

Продовження Таблиці 3
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ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМА ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

В статье рассматриваются проблемы внедрения механизма профессио-
нализации управленческой деятельности в Украине. Определяются базовые про-
блемы внедрения системы профессионализации менеджмента, и доказывается 
необходимость исследования специализированных форм управленческой деятель-
ности, которые связаны с научными, аналитическими и практическими исследова-
ниями менеджмента. Исследуются специфические управленческие компетенции 
и навыки, которые могут повысить результативность управленческого труда. Обо-
сновываются положения развития корпоративных высших школ менеджмента и 
системы ускоренной подготовки управленцев. Предлагается структура механизма 
профессионализации управленческой деятельности и формы его практического 
применения.
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IMPLEMENTATION OF MECHANISM OF MANAGERIAL 
ACTIVITIES’ PROFESSIONALIZATION IN UKRAINE 

Summary
In the article issues of implementation of mechanism of managerial activities’ 

professionalization in Ukraine are researched. The basic problems of implementation of 
management professionalization system are defined, and the necessity of the researches 
of managerial activities’ special forms is proved. These forms are connected with scien-
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tific, analytic and practical managerial researches. The specific managerial competen-
cies and skills, which can increase the efficiency of managerial labour, are determined. 
The concepts of development of managerial schools and the system of rapid managerial 
training are grounded. The structure of managerial activities’ professionalization and the 
forms of its practical use are proposed.

Key words: mechanism of managerial professionalization, managerial com-
petencies, managerial skills, management education, vocational managerial education, 
corporate higher school of management, effectiveness and resultiveness of managerial 
labour, mechanism of stable economic growth, legal basis of managerial professionaliza-
tion process.   
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПІДТРИМКА ПОБУДОВИ 
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ЦІЛЬОВОГО 
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

У статті розглядаються питання щодо інструментальної підтримки 
побудови організаційної структури цільового науково-технологічного колективу 
промислового підприємства. Визначено фактори, які впливають на побудову 
раціональної структури цільового науково-технологічного колективу промислового 
підприємства. Визначена послідовність імітаційного експерименту. Виходячи з 
різноманітних вимог до організації діяльності цільового науково-технологічного 
колективу, формування організаційної структури управління цільового науково-
технологічного колективу запропоновано у вигляді економіко-математичної моделі.

Ключові слова: організаційна структура управління цільового науково-
технологічного колективу, промислове підприємство, інновації, структура 
управління. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Організація 
управління інноваціями на великих промислових підприємствах включає 
в себе: організаційно-економічний механізм управління процесом 
розробки інновацій; проектування структури управління; регламентація 
процедур і завдань, що виконуються технологічними підрозділами; 
створення єдиної інформаційної бази даних з використанням комплексу 
організаційної та комп›ютерної техніки. При організації управління 
науково-технологічними інноваціями слід виділити дві групи 
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управлінських процесів: ті що повторюються і оригінальні процедури та 
завдання. У цих умовах актуальності набувають дослідження теоретико-
методологічних та організаційно-методичних питань інструментальної 
підтримки побудови організаційної структури цільового науково-
технологічного колективу промислового підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням забезпечен-
нями  системи управління промисловими підприємствами присвячені 
наукові праці Б. В. Буркінського, В. І. Захарченко, Є. І. Масленнікова, 
М. М. Меркулова,  О. В. Побережець, С. В. Філиппової та ін.   

Постановка завдання. Сформувати інструментальну підтримку 
побудови організаційної структури цільового науково-технологічного 
колективу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Організаційна структура 
управління цільового науково-технологічного колективу (ЦНТК) 
повинна встановлювати чіткий взаємозв’язок різних завдань усередині 
ЦНТК, підпорядкувавши їх досягненню визначених цілей. Кінцевим 
результатом логічно задуманої організаційної структури є загальне 
підвищення ефективності роботи ЦНТК. Структура управління ЦНТК 
на промислових підприємствах при розробці інновацій залежить від: 

а) конструктивних особливостей нової продукції; 
б) типу виробництва продукції (масове, серійне, індивідуальне), 
в) технології обробки інформації в ЦНТК;
г) організації трудових процесів ЦНТК.
Перераховані вище характеристики ЦНТК є заданими, визначальними 

організаційної структури. Тому цільова установка розробки рекоменда-
цій з її проектування полягає в тому, щоб знайти раціональний варіант 
структури ЦНТК.

Конструктивні особливості продукції надають пряму дію на 
кількісний і професійний склад ЦНТК. Тип виробництва продукції 
впливає на об’ємні показники роботи ЦНТК (трудомісткість, 
вартість) і на диференціацію технологічних процесів, інструкцій і 
рівень оснащеності виробництва. Чим вище серійність виробництва, 
тим детальніше розробляються технологічні процеси і вище рівень 
оснащеності виробництва що веде до збільшенню тривалості, 
трудомісткості і вартості технологічних робіт. 

Технологія обробки інформації в ЦНТК залежить від 
використовуваних методів і засобів праці, інформаційних потоків при 
розробці інновацій і відбивається на спеціалізації підрозділів ЦНТК, 
тривалості інновацій, а також на величині об’ємних показників 
роботи ЦНТК.
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Організація трудових процесів фахівців ЦНТК повинна лежати в 
основі зниження трудомісткості технологічних робіт за обов’язкової 
умови використання фахівцями ЦНТК прогресивних прийомів трудової 
діяльності і засобів автоматизації їхньої праці, технічно обґрунтованих 
норм часу на технологічні роботи.

Розробка організаційної структури ЦНТК починається в загальному, 
вигляді з формування тих вимог, які ставляться перед ЦНТК.

В основі проектування організаційної структури ЦНТК повинна 
лежати концептуальна модель інновації, яка враховує вплив усіх 
чинників на процес інновації і знаходить своє принципове вираз у 
формулюванні ієрархії цілей, відповідно до яких має бути побудована 
збалансована структура.

В цілому інновація розглядається як багатоцільова система. Разом 
з тим, доцільно формулювати і загальну головну мету інновації, яка 
визначає її головну задачу на певному етапі. Головна мета ЦНТК 
повинна бути досягнута в результаті його діяльності і тим самим 
зумовлює її призначення, виходячи із завдань підприємства.

Головні цілі інновації: 1) розробка та налагодження високоякісного 
технологічного комплексу для виготовлення нової продукції; 2) 
прискорення технічного прогресу і технічного переозброєння на основі 
створення та впровадження новітньої науково обґрунтованої технології.

При розробці організаційної структури ЦНТК поряд з головною 
метою як похідна від неї формулюється багатоступенева система 
цілей, що визначає характер діяльності основних функціональних 
блоків і підрозділів ЦНТК. Однак, незважаючи на те, що підрозділи 
можуть бути виділені виходячи з принципу однорідності цілей, які 
перед ними ставляться, статус підрозділу в організаційній структурі 
управління ЦНТК визначається обсягом діяльності, який необхідний 
для досягнення мети ступенем складності випливають з неї задач.

Для створення і функціонування ЦНТК важливе значення має 
формулювання цілей першого рівня. При формуванні ієрархії цілей 
інновацій на промисловому підприємстві визначаються наступні 
цілі першого рівня: управління інноваціями; відпрацювання 
конструкції виробу на технологічність; проведення конструкторсько-
технологічного аналізу виробу; проведення організаційно-технічного 
аналізу виробництва; проектування технологічних процесів за видами 
виробництва, включаючи організації гнучкої виробничої системи; 
розробка матеріальних нормативів; проектування стандартів; управління 
інструментальним господарством; налагодження технологічного ком-
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плексу. Цілі першого рівня служать основою для конкретизації цілей 
наступних рівнів, за якими ЦНТК структурується більш докладно.

Так, для мети першого рівня «Проектування технологічних 
процесів по видах виробництв» цілями другого рівня є: адресування 
деталей нового виробу до типових і групових технологічних процесів; 
проектування технологічних процесів по видах виробництв; розроблення 
програм для верстатів з числовим програмним управлінням; розробка 
типових і групових технологічних процесів; розробка інструктивно-
методичних документів для досягнення цілей першого рівня (стандарти 
підприємства, інструкції, методики і т.д.). 

Засобом досягнення даних цілей другого рівня є цілі третього 
рівня, в які входять; відомість деталей за типовими технологічними 
процесами; відомість деталей по груповим технологічним процесам; 
відомість деталей на проектування технологічних процесів на ЕОМ; 
технологічні процеси за видами виробництв; програми для верстатів 
з ЧПУ; типові і групові технологічні процеси; каталог типових і 
групових технологічних процесів; комплекс інструктивно-методичних 
документів.

При проектуванні організаційної структури управління ЦНТК 
враховується вся сукупність факторів раціональної побудови структури: 
радикальні зміни в конструкції виробу, підвищення або зниження рівня 
серійності виробництва виробів і розробки інновацій з введенням АСУ 
ТП, ГПС.

Виходячи з ієрархії цілей ЦНТК визначається необхідність створення 
нових підрозділів, розширення завдань і функцій існуючих підрозділів. 
Склад самостійних підрозділів і визначення їх статусу здійснюється 
з використанням типових норм часу на технологічні роботи при 
проектуванні організаційної структури управління ЦНТК.

З проектуванням організаційної структури управління ЦНТК 
безпосередньо пов’язана проблема формування кадрів фахівців ЦНТК. 
Можливості раціонального розподілу праці та забезпечення ефективної 
роботи ЦНТК у вирішальній мірі залежать від того, наскільки завершена 
система заміщення посад фахівців необхідної кваліфікації. 

Для своєчасної та якісної реалізації завдань і функцій ЦНТК 
необхідна відповідна кваліфікація, професійний рівень, виробничий 
стаж і інші якості фахівця. При цьому для кожного конкретного ЦНТК 
може бути встановлена сувора потреба в працівниках того чи іншого 
профілю. З цього випливає, що однією з основних характеристик ЦНТК 
є кількісний і якісний склад фахівців ЦНТК, який повинен забезпечити 
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високоефективне виконання необхідних завдань і функцій ЦНТК, і, 
як результат, висока якість технологічного комплексу відповідно до 
встановлених техніко - економічних показників.

Домінуючий фактор, що впливає на чисельність фахівців ЦНТК - 
це планований або фактичний обсяг робіт по цільовій технологічній 
програмі. Обсяг робіт в основному визначається трудомісткістю і 
періодичністю вирішення завдань (робіт) ЦТП.

Кількісна характеристика структури і чисельність спеціалістів 
ЦНТК, необхідні для реалізації певної функції ЦНТК, ставляться в 
тісну залежність від кількісних і якісних параметрів інновацій.

Інтегральною оцінкою організаційної структури управління ЦНТК 
вважаємо витрати на утримання фахівців, які залежать від якості і 
кваліфікації фахівців, методів організації їх роботи, норми управління 
для фахівців відповідного рівня ієрархії, рівня використання 
комп’ютерної техніки при вирішенні задач ЦНТК.

Характеристики організаційної структури управління ЦНТК, 
відображає її особливості: чисельність підрозділів і ЦНТК в цілому, 
витрати на утримання фахівців ЦНТК, тривалість і трудомісткість 
розробки інновацій, рівень автоматизації завдань ЦНТК; а також 
наступне: кількість фахівців з кваліфікаційно-посадових категоріями, 
рівень заробітної плати спеціалістів, технічно обґрунтовані норми 
часу на технологічні роботи, дозволяють встановити безпосередньо 
їх взаємозв’язок з параметрами розроблюваної інновації. Це дозволяє 
проводити кількісний аналіз варіантів сформованих структур 
управління ЦНТК з урахуванням прийнятого критерію.

Ефективним засобом оцінки організаційної структури управління 
ЦНТК служить моделювання ситуацій, які можуть виникнути в процесі 
роботи ЦНТК. 

У процесі побудови моделі і отримання на основі її аналізу 
виділяється дві стадії: побудова концептуальної моделі та формалізація 
концептуальних уявлень; дослідження моделі та інтерпретація її 
результатів.

Побудова концептуальної моделі полягає у виділенні найбільш 
істотних сторін об’єкта з точки зору проведеного аналізу. До основних 
принципів побудови моделі відносяться: опис тільки тих елементів 
системи, які є істотними, з точки зору вирішення поставленої проблеми; 
отримання нової, невідомої інформації про об’єктне дослідження; 
вивчення моделі повинно бути більш доступно, ніж її дослідження в 
реальних ситуаціях.
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Імітаційний експеримент проводиться в наступній послідовності: 
1) виділення основних проблем і постановка задач; 
2) збір емпіричної інформації та аналіз вихідних даних; 
3) формування моделі; розробка принципів опису, допустимих ви-

мірюваних параметрів і критеріїв якості моделі; 
4) проведення обчислень з метою вивчення зміни результатів в за-

лежності від зміни умов функціонування моделі; 
5) перевірка достовірності результатів експерименту.
Виходячи з різноманітних вимог пропонованих до організації 

діяльності ЦНТК, формування організаційної структури управління 
ЦНТК може бути представлено у вигляді наступної економіко-
математичної моделі.

Знайти такі значення kjX , які задовольняють наступним умовам:
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підрозділів, максимально допустима трудомісткість ЦНТК, визначення 
необхідної чисельності фахівців за функціями ЦНТК; розподіл 
чисельності спеціалістів по кваліфікаційно-посадовим категоріям у 
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функціональних підрозділів; формування структури функціональних 
підрозділів; формування організаційної структури управління ЦНТК; 
визначення трудомісткості та тривалості розробки інновацій, витрат 
в розрізі бюро, секторів, підрозділів і ЦНТК в цілому; визнання рівня 
завантаження підрозділів ЦНТК. 

Для визначення чисельності фахівців ЦНТК по функціях 
використовується метод, що дозволяє встановити ступінь впливу 
виконання робіт по функціях на чисельність фахівців за функціями. 
Коефіцієнт виконання робіт ЦНТК по кожній функції визначається 
відношенням фактичної трудомісткості робіт за певний період часу. Він 
установлюється на основі статистичних даних або, за їх відсутності, 
експертним шляхом. У розрахунок чисельності фахівців ЦНТК 
приймаються прогресивніше, досягнуті 20-25% фахівців, середні 
коефіцієнти виконання технологічних робіт за кращий квартал (рік) 
звітного періоду.
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де gQ - обсяг (загальна планова трудомісткість) робіт по g -ої функції, годину; 
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Ефективний фонд часу встановлюємо за формулою:

                                    ),1( KmnTTM −⋅=                            (5)

де mnT – номінальний фонд робочого часу; K  – планований відсоток 
втрат часу, пов’язаний з цілоденних втрат (навчальний та черговий від-
пустки, витрати часу на виконання державних і громадських обов’язків, 
відпустки через хворобу вагітності і т.д.).

Істотна особливість методу полягає в диференційованому визначенні 
чисельності фахівців з кожної функції ЦНТК окремо. Такий поділ 
пояснюється, перш за все, відмінністю трудоємкості завдань, що 
виконуються по кожній функції. 

Виходячи з того, що підрозділи ЦНТК можуть виконувати частину 
робіт по реалізації різних функцій, необхідно підсумовувати значення 
чисельності:
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де mHP  – чисельність m -го підрозділу ЦНТК, m = 1,..., M ; gmHP  
– чисельність фахівців по g -ої функції, виконуваної в m -ому під-
розділі.

Чисельність фахівців ЦНТК по кваліфікаційно-посадових категорій 

kH  доцільно визначати за бюро (секторах) та підрозділі-вам 
(відділам) таким чином: 
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де jkTR  – трудомісткість j -ої задачі, виконуваної фахівцем k -ої 
кваліфікації; k = 1,..., ;M kKP  – коефіцієнт виконання робіт фа-
хівцем k -ої кваліфікації; zokK  – оптимальний коефіцієнт заванта-
ження фахівців k -ої кваліфікації.

Подальший процес формування структурних підрозділів здійсню-
ється за допомогою об’єднання отриманих груп фахівців в межах 
функціональних відділів з встановленням їх конкретної структури.

До об'єктів першого рівня управління відносяться функціональні 
відділи. Значення характеристик цих об’єктів залежать від чисельності 
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робіт по розробці інновацій. 

Об’єкт складається з елементів двох груп: до однієї належать елементи, 
відповідні окремим фахівцям, до іншої - бюро відділу. Якщо для об’єкта 
визначено значення параметрів mHP , то в залежності від того, до якої 
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працівників, зайнятих у розробці інновацій, визначений відповідно до 
обсягу робіт по розробці інновацій.

Об’єкт складається з елементів двох груп: до однієї належать 
елементи, відповідні окремим фахівцям, до іншої – бюро відділу. Якщо 
для об’єкта визначено значення параметрів mHP , то в залежності від 
того, до якої функції ЦНТК належить цей об’єкт, необхідно встановити 
мінімальну чисельність для створення структурного підрозділу. На 
основі наявних рекомендацій ці величини визначено за даними табл. 1.

Таблиця 1
Визначення мінімальної чисельності для структурних 

підрозділений

Підрозділи

Мінімальна чисельність для самостійних структурних
підрозділів (чол.)

Умовні 
позначення

Для конструкторсько-
технологічних підрозділів Для інших підрозділів

Відділ 15-20 7-10

Бюро 12-16 4-6

Після вибору конкретних значень mHP min і minHB  
обчислюються значення характеристик об’єкта і формується структура 
відділу. Спочатку перевіряється виконання умови: 

                       .minHBmHP =                                   ( 8)

Якщо ця умова виконується, то об’єкт характеризується всього одним 
елементом – бюро або групою чисельністю minHB . При невиконанні 
умови здійснюється формування структури відділу.

Для цього визначається число бюро у відділі. Чисельність бюро 
розраховується за формулою:  

),1( KmnTTM         (5) 
 
де mnT - номінальний фонд робочого часу; K - планований відсоток втрат часу, 

пов'язаний з цілоденних втрат (навчальний та черговий відпустки, витрати часу на 
виконання державних і громадських обов'язків, відпустки через хворобу вагітності і т.д.). 

 
Істотна особливість методу полягає в диференційованому визначенні 

чисельності фахівців з кожної функції ЦНТК окремо. Такий поділ 
пояснюється, перш за все, відмінністю трудоємкості завдань, що 
виконуються по кожній функції.  

Виходячи з того, що підрозділи ЦНТК можуть виконувати частину 
робіт по реалізації різних функцій, необхідно підсумовувати значення 
чисельності: 

 

,
1





k

g gmHPmHP       (6) 

 
де mHP - чисельність m -го підрозділу ЦНТК, m = 1,..., M ; gmHP - 

чисельність фахівців по g -ої функції, виконуваної в m -ому підрозділі. 
 
Чисельність фахівців ЦНТК по кваліфікаційно-посадових категорій 

kH  доцільно визначати за бюро (секторах) та підрозділі-вам (відділам) 
таким чином:  

 

,1

zokKkKPkTM

KVjAZFjkTR
kH

p

j






      (7) 
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де iQB - обсяг робіт по i -му бюро, годину, i =1,..., ;D mQP - обсяг робіт по 

m -му підрозділу (відділу), до якого належить бюро, що розглядається, годину; jiT та 

jmT - трудомісткість виконання j -ої роботи в i -ому бюро m -ому підрозділі 

відповідно виконуваної фахівцем допустимо низької кваліфікації, годину; jiAZF та 

jmAZF - частота виконання j -ої роботи в i -ому бюро m - ому підрозділі в 
плановому (розглянутому) періоді. 

 
Кількість елементів першого рівня ієрархії визначається виходячи з 

числа підрозділів (відділів), з якими пов'язані ці елементи в структурі і 
величини норми керованості, яка обмежує кількість лінійних зв'язків, то 
можна обчислити кількість заступників керівника ЦНТК: 

),1( KmnTTM         (5) 
 
де mnT - номінальний фонд робочого часу; K - планований відсоток втрат часу, 

пов'язаний з цілоденних втрат (навчальний та черговий відпустки, витрати часу на 
виконання державних і громадських обов'язків, відпустки через хворобу вагітності і т.д.). 
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чисельності фахівців з кожної функції ЦНТК окремо. Такий поділ 
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де mHP - чисельність m -го підрозділу ЦНТК, m = 1,..., M ; gmHP - 
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де jkTR - трудомісткість j -ої задачі, виконуваної фахівцем k -ої кваліфікації; 
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де iQB - обсяг робіт по i -му бюро, годину, i =1,..., ;D mQP - обсяг робіт по 

m -му підрозділу (відділу), до якого належить бюро, що розглядається, годину; jiT та 

jmT - трудомісткість виконання j -ої роботи в i -ому бюро m -ому підрозділі 

відповідно виконуваної фахівцем допустимо низької кваліфікації, годину; jiAZF та 

jmAZF - частота виконання j -ої роботи в i -ому бюро m - ому підрозділі в 
плановому (розглянутому) періоді. 

 
Кількість елементів першого рівня ієрархії визначається виходячи з 

числа підрозділів (відділів), з якими пов'язані ці елементи в структурі і 
величини норми керованості, яка обмежує кількість лінійних зв'язків, то 
можна обчислити кількість заступників керівника ЦНТК: 
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де iQB  – обсяг робіт по i -му бюро, годину, i =1,..., ;D mQP  – 
обсяг робіт по m -му підрозділу (відділу), до якого належить бюро, 

що розглядається, годину; jiT та jmT  – трудомісткість виконання 
j -ої роботи в i -ому бюро m -ому підрозділі відповідно викону-

ваної фахівцем допустимо низької кваліфікації, годину; jiAZF та 

jmAZF  – частота виконання j -ої роботи в i -ому бюро m - ому 
підрозділі в плановому (розглянутому) періоді.

Кількість елементів першого рівня ієрархії визначається виходячи з 
числа підрозділів (відділів), з якими пов›язані ці елементи в структурі 
і величини норми керованості, яка обмежує кількість лінійних зв’язків, 
то можна обчислити кількість заступників керівника ЦНТК:

                      ,
NUPR
HNOHZGT =                               (10)

де HNO  – кількість сформованих підрозділів (відділів); NUPR  – 
норма керованості заступника керівника ЦНТК.

При NUPRHNO <  керівник ЦНТК безпосередньо керує роботою 
підрозділів, тобто заступники не потрібні. При NUPRHNO =
потрібний один заступник керівника ЦНТК.

Зміна кількості елементів різних рівнів ієрархії об’єкта оцінюється 
в моделі структури ЦНТК узагальненим показником – витратами на 
утримання фахівців )( oS , зайнятих у розробці інновацій. При цьому 
допускається, що заробітна плата працівників одного рівня ієрархії має 
однакову середню величину. У цьому зв’язку, величину oS  можна 
знаходити наступним чином:
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де kimgSC  – заробітна плата фахівця k -ої кваліфікації i -го бюро 
m -го підрозділу g -ої функції; kimgHO  – чисельність фахівців 
k -ої кваліфікації i -го бюро. 

чисельність для створення структурного підрозділу. На основі наявних 
рекомендацій ці величини визначено за даними табл. 1. 
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де iQB - обсяг робіт по i -му бюро, годину, i =1,..., ;D mQP - обсяг робіт по 
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де iQB - обсяг робіт по i -му бюро, годину, i =1,..., ;D mQP - обсяг робіт по 

m -му підрозділу (відділу), до якого належить бюро, що розглядається, годину; jiT та 
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де HNO - кількість сформованих підрозділів (відділів); NUPR - норма 

керованості заступника керівника ЦНТК. 
 
При NUPRHNO  керівник ЦНТК безпосередньо керує роботою 

підрозділів, тобто заступники не потрібні. При NUPRHNO  потрібний 
один заступник керівника ЦНТК. 

Зміна кількості елементів різних рівнів ієрархії об’єкта оцінюється в 
моделі структури ЦНТК узагальненим показником – витратами на утримання 
фахівців )( oS , зайнятих у розробці інновацій. При цьому допускається, що 
заробітна плата працівників одного рівня ієрархії має однакову середню 
величину. У цьому зв'язку, величину oS  можна знаходити наступним чином: 
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де kimgSC - заробітна плата фахівця k -ої кваліфікації i -го бюро m -го 

підрозділу g -ої функції; kimgHO - чисельність фахівців k -ої кваліфікації i -го бюро.  
 
Загальна трудомісткість )( oT  розробки інновацій розраховується за 
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про скорочення чисельності фахівців ЦНТК. Якщо oo TRTR  і 

zooz KK 0 , то слід проводити перерозподіл робіт фахівців певної 
кваліфікації фахівців вищої кваліфікації в межах допустимого діапазону, що 
досягається в результаті декількох ітерацій, або збільшити чисельність 
ЦНТК. 

Тривалість робіт у розрізі бюро iD (сектору) визначається наступним 
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де oKW  – коефіцієнт паралельності виконання робіт у ЦНТК, що 
враховує перерви при передачі та транспортуванні результатів робіт 
між підрозділами (відділами) ЦНТК. 

Коефіцієнт паралельності в загальному вигляді розраховується за 
наступною формулою:
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rdKW                   (17)

де rd  – Розрахункова тривалість роботи (комплексу робіт) ЦНТК в 
розрізі бюро (сектору), відділу та ЦНТК при паралельному виконанні 
процедур або робіт з урахуванням часу на перерви при передачі 
та транспортування результатів робіт; pd  – тривалість роботи 
(комплексу робіт) ЦНТК в розрізі бюро (сектору), відділу та ЦНТК 
при послідовному виконанні процедур або робіт з урахуванням часу на 
перерви при передачі та транспортування результатів робіт.

Одним з критеріїв отриманої в результаті імітаційного моделювання 
організаційної структури ЦНТК є розрахунковий коефіцієнт 
завантаження технологічних підрозділів, який визначається наступним 
чином:
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де iTM і mTM  – ефективний фонд робочого часу спеціалістів 
бюро та відділу у плановому (розглянутому) періоді, година. 
Оптимальне значення показника )( zK  визначається виходячи 
із запланованого обсягу робіт і встановлених експертним шляхом 
нормативів завантаження підрозділів ЦНТК з урахуванням формування 
резервів їх потужностей, що дозволить ЦНТК своєчасно і гнучко 
реагувати на зовнішні та внутрішні впливи на розробку інновацій.

Спроектована в результаті виконання розглянутих процедур 
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де iTM і mTM - ефективний фонд робочого часу спеціалістів бюро та відділу 

у плановому (розглянутому) періоді, година. Оптимальне значення показника )( zK  
визначається виходячи із запланованого обсягу робіт і встановлених експертним шляхом 
нормативів завантаження підрозділів ЦНТК з урахуванням формування резервів їх 
потужностей, що дозволить ЦНТК своєчасно і гнучко реагувати на зовнішні та внутрішні 
впливи на розробку інновацій. 

 
Спроектована в результаті виконання розглянутих процедур 

моделювання організаційна структура ЦНТК піддається детальному аналізу з 
точки зору задоволення поставленим вимогам. У разі невиконання даних 
вимог в процесі моделювання синтезується новий варіант організаційної 
структури. 

Варійованими характеристиками є: витрати на утримання фахівців 
ЦНТК; трудомісткість і тривалість розробки інновації; кількість відділів і 
бюро (сектору); кількісний і кваліфікаційно-посадовий склад фахівців ЦНТК; 
рівень завантаження підрозділів ЦНТК. 

Виявлення раціональної організаційної структури ЦНТК проводиться 
відповідно до прийнятого критерієм і складається з двох етапів: синтезу 
організаційних структур управління ЦНТК, що складають деяку безліч і 
задовольняють обмеженням; виділення суворо раціональних організаційних 
структур ЦНТК )( рацc VV   з урахуванням значень всіх показників 
організаційно-технічного та економічного рівня розробки інновацій. 

Оцінка аналізованих варіантів організаційної структури ЦНТК 
здійснюється з урахуванням мінімуму витрат на утримання фахівців ЦНТК. 
Значення інших показників виступають в якості обмежень, тобто для 
подальшого аналізу вибираються варіанти з показниками, що наближаються 
за своїм значенням до планованої величини.  

Результати імітаційного експерименту піддаються дисперсійному 
аналізу з метою виявлення ступеня впливу різних факторів на ендогенні 
змінні імітаційної моделі. Приймається припущення про нормальний закон 
розподілу вихідної характеристики при фіксованих значеннях факторів і про 
однорідність дисперсії для кожного результату при різних поєднаннях 
значень факторів. 

Вплив фактору на ендогенні змінні моделі визначається за оцінкою 
загальної середньої вихідної характеристики за формулою: 
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у плановому (розглянутому) періоді, година. Оптимальне значення показника )( zK  
визначається виходячи із запланованого обсягу робіт і встановлених експертним шляхом 
нормативів завантаження підрозділів ЦНТК з урахуванням формування резервів їх 
потужностей, що дозволить ЦНТК своєчасно і гнучко реагувати на зовнішні та внутрішні 
впливи на розробку інновацій. 

 
Спроектована в результаті виконання розглянутих процедур 

моделювання організаційна структура ЦНТК піддається детальному аналізу з 
точки зору задоволення поставленим вимогам. У разі невиконання даних 
вимог в процесі моделювання синтезується новий варіант організаційної 
структури. 

Варійованими характеристиками є: витрати на утримання фахівців 
ЦНТК; трудомісткість і тривалість розробки інновації; кількість відділів і 
бюро (сектору); кількісний і кваліфікаційно-посадовий склад фахівців ЦНТК; 
рівень завантаження підрозділів ЦНТК. 

Виявлення раціональної організаційної структури ЦНТК проводиться 
відповідно до прийнятого критерієм і складається з двох етапів: синтезу 
організаційних структур управління ЦНТК, що складають деяку безліч і 
задовольняють обмеженням; виділення суворо раціональних організаційних 
структур ЦНТК )( рацc VV   з урахуванням значень всіх показників 
організаційно-технічного та економічного рівня розробки інновацій. 

Оцінка аналізованих варіантів організаційної структури ЦНТК 
здійснюється з урахуванням мінімуму витрат на утримання фахівців ЦНТК. 
Значення інших показників виступають в якості обмежень, тобто для 
подальшого аналізу вибираються варіанти з показниками, що наближаються 
за своїм значенням до планованої величини.  

Результати імітаційного експерименту піддаються дисперсійному 
аналізу з метою виявлення ступеня впливу різних факторів на ендогенні 
змінні імітаційної моделі. Приймається припущення про нормальний закон 
розподілу вихідної характеристики при фіксованих значеннях факторів і про 
однорідність дисперсії для кожного результату при різних поєднаннях 
значень факторів. 

Вплив фактору на ендогенні змінні моделі визначається за оцінкою 
загальної середньої вихідної характеристики за формулою: 
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аналізу з точки зору задоволення поставленим вимогам. У разі 
невиконання даних вимог в процесі моделювання синтезується новий 
варіант організаційної структури.

Варійованими характеристиками є: витрати на утримання фахівців 
ЦНТК; трудомісткість і тривалість розробки інновації; кількість відділів 
і бюро (сектору); кількісний і кваліфікаційно-посадовий склад фахівців 
ЦНТК; рівень завантаження підрозділів ЦНТК.

Виявлення раціональної організаційної структури ЦНТК 
проводиться відповідно до прийнятого критерієм і складається з двох 
етапів: синтезу організаційних структур управління ЦНТК, що скла-
дають деяку безліч і задовольняють обмеженням; виділення суворо 
раціональних організаційних структур ЦНТК )( ðàöc VV ∈  з 
урахуванням значень всіх показників організаційно-технічного та 
економічного рівня розробки інновацій.

Оцінка аналізованих варіантів організаційної структури ЦНТК 
здійснюється з урахуванням мінімуму витрат на утримання фахівців 
ЦНТК. Значення інших показників виступають в якості обмежень, тоб-
то для подальшого аналізу вибираються варіанти з показниками, що 
наближаються за своїм значенням до планованої величини. 

Результати імітаційного експерименту піддаються дисперсійному 
аналізу з метою виявлення ступеня впливу різних факторів на ендогенні 
змінні імітаційної моделі. Приймається припущення про нормальний 
закон розподілу вихідної характеристики при фіксованих значеннях 
факторів і про однорідність дисперсії для кожного результату при 
різних поєднаннях значень факторів.

Вплив фактору на ендогенні змінні моделі визначається за оцінкою 
загальної середньої вихідної характеристики за формулою:
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де Y  – середнє значення вихідної характеристики; p  – число показ-
ників фактору; rY  – значення вихідної характеристики.

Потім розраховується дисперсія ,2Sx що характеризує 
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де iTM і mTM - ефективний фонд робочого часу спеціалістів бюро та відділу 
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рівень завантаження підрозділів ЦНТК. 

Виявлення раціональної організаційної структури ЦНТК проводиться 
відповідно до прийнятого критерієм і складається з двох етапів: синтезу 
організаційних структур управління ЦНТК, що складають деяку безліч і 
задовольняють обмеженням; виділення суворо раціональних організаційних 
структур ЦНТК )( рацc VV   з урахуванням значень всіх показників 
організаційно-технічного та економічного рівня розробки інновацій. 

Оцінка аналізованих варіантів організаційної структури ЦНТК 
здійснюється з урахуванням мінімуму витрат на утримання фахівців ЦНТК. 
Значення інших показників виступають в якості обмежень, тобто для 
подальшого аналізу вибираються варіанти з показниками, що наближаються 
за своїм значенням до планованої величини.  

Результати імітаційного експерименту піддаються дисперсійному 
аналізу з метою виявлення ступеня впливу різних факторів на ендогенні 
змінні імітаційної моделі. Приймається припущення про нормальний закон 
розподілу вихідної характеристики при фіксованих значеннях факторів і про 
однорідність дисперсії для кожного результату при різних поєднаннях 
значень факторів. 

Вплив фактору на ендогенні змінні моделі визначається за оцінкою 
загальної середньої вихідної характеристики за формулою: 
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здійснюється з урахуванням мінімуму витрат на утримання фахівців ЦНТК. 
Значення інших показників виступають в якості обмежень, тобто для 
подальшого аналізу вибираються варіанти з показниками, що наближаються 
за своїм значенням до планованої величини.  

Результати імітаційного експерименту піддаються дисперсійному 
аналізу з метою виявлення ступеня впливу різних факторів на ендогенні 
змінні імітаційної моделі. Приймається припущення про нормальний закон 
розподілу вихідної характеристики при фіксованих значеннях факторів і про 
однорідність дисперсії для кожного результату при різних поєднаннях 
значень факторів. 

Вплив фактору на ендогенні змінні моделі визначається за оцінкою 
загальної середньої вихідної характеристики за формулою: 
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де Y - середнє значення вихідної характеристики; p - число показників 

фактору; rY - значення вихідної характеристики. 
 
Потім розраховується дисперсія ,2Sx що характеризує розсіювання 

для різних значень показників фактора, за формулою: 
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Визначення впливу чинника на вихідну характеристику здійснюється 

в тому випадку, коли дисперсія .02 Sx  
Змістовна постановка задачі імітаційного моделювання організаційної 

структури ЦНТК зводиться до наступного. Керуючи повним  набором робіт, 
властивих розглянутому ЦНТК, необхідно класифікувати всі роботи по 
приналежності до певних функцій і згрупувати роботи в групи за спільністю 
основних ознак. Застосовуючи до таких груп можна формувати 
функціональні структурні підрозділи ЦНТК, визначати межі їх 
компетентності, вимоги до фахівців ЦНТК, розробляти раціональні 
процедури технологічних робіт. 

Серед класифікаційних ознак, поєднання яких характеризує роботи, 
можна назвати наступні: об’єкти (підрозділи), до яких відноситься робота; 
відношення робіт до функцій ЦНТК; вид і складність роботи; методи, 
використовувані для виконання технологічних робіт; зв’язок із зовнішніми 
підрозділами. 

Імітаційна модель допомагає приймати науково обґрунтоване рішення 
при формуванні організаційних структур ЦНТК з урахуванням виникаючих в 
дійсності ситуацій. 

Одним з важливих результатів імітаційного моделювання 
організаційної структури ЦНТК є визначення кількості фахівців різної 
кваліфікації в розрізі бюро (секторів), відділів та ЦНТК в цілому, що 
дозволяє обґрунтовано розробляти і реалізовувати кадрові заходи щодо 
забезпечення виконання завдань ЦНТК.  

Моделювання ЦНТК на стадії технічної пропозиції (завдання) на 
інновації, а також отримання та вивчення конструкторської документації на 
новий виріб в підрозділі з управління інноваціями створює передумови для 
раціонального розподілу обмежених трудових, фінансових і матеріальних 
ресурсів технологічної служби підприємства, що виражається в реорганізації 
технологічних підрозділів, створенні нових підрозділів, формуванні цільових 
технологічних колективів. 

Висновки  та пропозиції. Отже, методика проектування організаційної 
структури цільового науково-технологічного колективу з використанням 
імітаційної моделі дозволяє встановити чіткий взаємозв’язок різних завдань 
цільового науково-технологічного колективу, підпорядкувавши їх 

де Y - середнє значення вихідної характеристики; p - число показників 
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Визначення впливу чинника на вихідну характеристику здійснюється 

в тому випадку, коли дисперсія .02 Sx  
Змістовна постановка задачі імітаційного моделювання організаційної 

структури ЦНТК зводиться до наступного. Керуючи повним  набором робіт, 
властивих розглянутому ЦНТК, необхідно класифікувати всі роботи по 
приналежності до певних функцій і згрупувати роботи в групи за спільністю 
основних ознак. Застосовуючи до таких груп можна формувати 
функціональні структурні підрозділи ЦНТК, визначати межі їх 
компетентності, вимоги до фахівців ЦНТК, розробляти раціональні 
процедури технологічних робіт. 

Серед класифікаційних ознак, поєднання яких характеризує роботи, 
можна назвати наступні: об’єкти (підрозділи), до яких відноситься робота; 
відношення робіт до функцій ЦНТК; вид і складність роботи; методи, 
використовувані для виконання технологічних робіт; зв’язок із зовнішніми 
підрозділами. 

Імітаційна модель допомагає приймати науково обґрунтоване рішення 
при формуванні організаційних структур ЦНТК з урахуванням виникаючих в 
дійсності ситуацій. 

Одним з важливих результатів імітаційного моделювання 
організаційної структури ЦНТК є визначення кількості фахівців різної 
кваліфікації в розрізі бюро (секторів), відділів та ЦНТК в цілому, що 
дозволяє обґрунтовано розробляти і реалізовувати кадрові заходи щодо 
забезпечення виконання завдань ЦНТК.  

Моделювання ЦНТК на стадії технічної пропозиції (завдання) на 
інновації, а також отримання та вивчення конструкторської документації на 
новий виріб в підрозділі з управління інноваціями створює передумови для 
раціонального розподілу обмежених трудових, фінансових і матеріальних 
ресурсів технологічної служби підприємства, що виражається в реорганізації 
технологічних підрозділів, створенні нових підрозділів, формуванні цільових 
технологічних колективів. 

Висновки  та пропозиції. Отже, методика проектування організаційної 
структури цільового науково-технологічного колективу з використанням 
імітаційної моделі дозволяє встановити чіткий взаємозв’язок різних завдань 
цільового науково-технологічного колективу, підпорядкувавши їх 
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Визначення впливу чинника на вихідну характеристику здійснюється 
в тому випадку, коли дисперсія .02 ≠Sx

Змістовна постановка задачі імітаційного моделювання 
організаційної структури ЦНТК зводиться до наступного. Керуючи 
повним  набором робіт, властивих розглянутому ЦНТК, необхідно 
класифікувати всі роботи по приналежності до певних функцій і 
згрупувати роботи в групи за спільністю основних ознак. Застосовуючи 
до таких груп можна формувати функціональні структурні підрозділи 
ЦНТК, визначати межі їх компетентності, вимоги до фахівців ЦНТК, 
розробляти раціональні процедури технологічних робіт.

Серед класифікаційних ознак, поєднання яких характеризує роботи, 
можна назвати наступні: об’єкти (підрозділи), до яких відноситься 
робота; відношення робіт до функцій ЦНТК; вид і складність роботи; 
методи, використовувані для виконання технологічних робіт; зв’язок із 
зовнішніми підрозділами.

Імітаційна модель допомагає приймати науково обґрунтоване 
рішення при формуванні організаційних структур ЦНТК з урахуванням 
виникаючих в дійсності ситуацій.

Одним з важливих результатів імітаційного моделювання 
організаційної структури ЦНТК є визначення кількості фахівців різної 
кваліфікації в розрізі бюро (секторів), відділів та ЦНТК в цілому, що 
дозволяє обґрунтовано розробляти і реалізовувати кадрові заходи щодо 
забезпечення виконання завдань ЦНТК. 

Моделювання ЦНТК на стадії технічної пропозиції (завдання) 
на інновації, а також отримання та вивчення конструкторської 
документації на новий виріб в підрозділі з управління інноваціями 
створює передумови для раціонального розподілу обмежених трудових, 
фінансових і матеріальних ресурсів технологічної служби підприємства, 
що виражається в реорганізації технологічних підрозділів, створенні 
нових підрозділів, формуванні цільових технологічних колективів.

Висновки  та пропозиції. Отже, методика проектування 
організаційної структури цільового науково-технологічного колективу 
з використанням імітаційної моделі дозволяє встановити чіткий 
взаємозв’язок різних завдань цільового науково-технологічного 
колективу, підпорядкувавши їх досягненню певних цілей, приймати 
науково обґрунтоване рішення при формуванні організаційних 
структур цільового науково-технологічного колективу з урахуванням 
виникаючих в дійсності ситуацій, а також визначити кількість фахівців 

де Y - середнє значення вихідної характеристики; p - число показників 

фактору; rY - значення вихідної характеристики. 
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Змістовна постановка задачі імітаційного моделювання організаційної 

структури ЦНТК зводиться до наступного. Керуючи повним  набором робіт, 
властивих розглянутому ЦНТК, необхідно класифікувати всі роботи по 
приналежності до певних функцій і згрупувати роботи в групи за спільністю 
основних ознак. Застосовуючи до таких груп можна формувати 
функціональні структурні підрозділи ЦНТК, визначати межі їх 
компетентності, вимоги до фахівців ЦНТК, розробляти раціональні 
процедури технологічних робіт. 

Серед класифікаційних ознак, поєднання яких характеризує роботи, 
можна назвати наступні: об’єкти (підрозділи), до яких відноситься робота; 
відношення робіт до функцій ЦНТК; вид і складність роботи; методи, 
використовувані для виконання технологічних робіт; зв’язок із зовнішніми 
підрозділами. 

Імітаційна модель допомагає приймати науково обґрунтоване рішення 
при формуванні організаційних структур ЦНТК з урахуванням виникаючих в 
дійсності ситуацій. 

Одним з важливих результатів імітаційного моделювання 
організаційної структури ЦНТК є визначення кількості фахівців різної 
кваліфікації в розрізі бюро (секторів), відділів та ЦНТК в цілому, що 
дозволяє обґрунтовано розробляти і реалізовувати кадрові заходи щодо 
забезпечення виконання завдань ЦНТК.  

Моделювання ЦНТК на стадії технічної пропозиції (завдання) на 
інновації, а також отримання та вивчення конструкторської документації на 
новий виріб в підрозділі з управління інноваціями створює передумови для 
раціонального розподілу обмежених трудових, фінансових і матеріальних 
ресурсів технологічної служби підприємства, що виражається в реорганізації 
технологічних підрозділів, створенні нових підрозділів, формуванні цільових 
технологічних колективів. 

Висновки  та пропозиції. Отже, методика проектування організаційної 
структури цільового науково-технологічного колективу з використанням 
імітаційної моделі дозволяє встановити чіткий взаємозв’язок різних завдань 
цільового науково-технологічного колективу, підпорядкувавши їх 
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різної кваліфікації в розрізі бюро (сектору), відділів та цільового 
науково-технологічного колективу в цілому, що дозволяє обґрунтовано 
розробляти і реалізовувати кадрові заходи щодо забезпечення виконання 
завдань цільового науково-технологічного колективу. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСТРОЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ЦЕЛЕВОГО 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

В статье рассматриваются вопросы инструментальной поддержки постро-
ения организационной структуры целевого научно-технологического коллектива 
промышленного предприятия. Определены факторы, влияющие на построение 
рациональной структуры целевого научно-технологического коллектива промыш-
ленного предприятия. Определена последовательность имитационного экспери-
мента. Исходя из различных требований к организации деятельности целевого 
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научно-технологического коллектива, формирование организационной структуры 
управления целевого научно-технологического коллектива предложено в виде эко-
номико-математической модели.

Ключевые слова: организационная структура управления целевого науч-
но-технологического коллектива, промышленное предприятие, инновации, струк-
тура управления.
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INSTRUMENTAL SUPPORT FOR THE ORGANIZATIONAL 
STRUCTURE OF THE TOTAL SCIENTIFIC AND 
TECHNOLOGICAL COLLECTIVE FORMATION

Summary
The article deals with the questions of the instrumental support for the construc-

tion of the organizational structure of the target scientific and technological team of the 
industrial enterprise. The factors that influence the construction of the rational structure 
of the target scientific and technological team of the industrial enterprise are determined. 
The sequence of the simulation experiment is determined. Proceeding from the various 
requirements for the organization of the target scientific and technological team, the for-
mation of the organizational structure of the target scientific and technological team is 
proposed in the form of an economic and mathematical model.

The methodology of designing the organizational structure of the target sci-
entific and technological team with the use of the simulation model allows to establish 
a clear relationship between the various tasks of the target scientific and technological 
team, subordinating them to the achievement of certain goals, to make scientifically sub-
stantiated decision in the formation of organizational structures of the target scientific 
and technological team, taking into account the emerging reality of situations, as well 
as determine the number of specialists of different qualifications in the section of the 
bureau (sector), departments and the Science and Technology team as a whole, allowing 
reasonably develop and implement measures to ensure personnel assignments for certain 
scientific and technological community.
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ І ПРИНЦИПІВ СУЧАСНОГО 
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У ВНУТРІШНЄ ПРАВО 
(ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ)

Стаття присвячена розгляду питань імплементації норм та принципів су-
часного міжнародного права в умовах глобалізації. Увагу зосереджено на зроста-
ючій інтегруючій ролі міжнародного права між національними правовими систе-
мами шляхом комплексного порівняння першого з останніми, а також уніфікації їх 
норм і принципів на ґрунті спільних онтологічних та аксіологічних засад.

Ключові слова: імплементація норм міжнародного права, національне 
право, правова система, примат міжнародного права, уніфікація й інтеграція на-
ціональних правових систем за допомогою міжнародного права.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Процес забезпечення 
виконання положень міжнародного права має назву «імплементація». 
Застосовуються різні варіанти імплементації: інкорпорація, уніфікація, 
відсилка, трансформація, створення спеціального правового режиму, 
рецепція і інші. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питання імплемента-
ції норм міжнародного права у внутрішньому праві досліджуються в працях  
М. Буроменського, В. Денисова, А. Дмитрієва, В. Євінтова, П.  Марти-
ненка, Л. Тимченка та інших.

Порядок імплементацій міжнародних норм визначається нормами 
національного права. Тому у вітчизняній правовій системі треба ство-
рити дієвий механізм імплементації й умови для забезпечення реалізації 
та фактичного використання норм міжнародного права у різних галузях 
права України. На сучасному етапі ця проблема частково вирішується 
віденською конвенцією про право міжнародних договорів, відповідно 
до якої держави не мають права посилатися на внутрішнє законодавство 
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для виправдання невиконання міжнародного договору. Проблема вирі-
шується частково тому, що стосується лише міжнародних договорів. А 
міжнародне право складається не тільки з міжнародних договорів, але й 
зі звичаєвих норм, резолюцій міжнародних організацій, інших джерел. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У кожній державі це питан-
ня вирішується по-різному. Тому на практиці всі демократичні держави за-
кріплюють принцип пріоритету міжнародного права в своїх Конституціях  
(наприклад, ст. 10 Конституції Італії, п. 1 ст. 96 Конституції Іспанії 
тощо) [1]. Так, ст. 55 Конституції Франції встановлює, що міжнародні 
договори й угоди, належним чином ратифіковані або прийняті, переви-
щують силу внутрішніх законів з моменту опублікування. Крім того, 
в преамбулі Конституції проголошується, що Франція, «вірна своїм 
традиціям, бере до уваги положення міжнародного публічного права». 
Тим самим Конституція визначає ставлення до міжнародних договорів 
і до інших джерел міжнародного права, визначаючи пріоритет перших і 
«беручи до уваги» останні.

У ст. 10 Конституції Італії встановлено, що «правовий порядок Італії 
узгоджується з загальновизнаними нормами міжнародного права». Це 
слід розуміти як угоди внутрішнього правопорядку з загальновизнани-
ми нормами міжнародного права і верховенство міжнародних догово-
рів над внутрішнім законодавством, оскільки Італія визнала для себе 
обов’язковою Віденську конвенцію про право міжнародних договорів.

Відповідно до п. 1 ст. 96 Конституції Іспанії «законно укладені й офі-
ціально опубліковані в Іспанії міжнародні договори складають частину 
її внутрішнього законодавства». Далі в цій статті вказується, що зміна 
або припинення дії цих договорів може здійснитися у порядку, вказано-
му в договорах, або відповідно до загальних норм міжнародного права, 
тобто внутрішнім законодавством цього зробити не можна, що ставить 
міжнародний договір над Законом Іспанії [2, с. 41].

З аналізу українського законодавства (ст. 9 Конституції України, п. 1 
ст. 17 Закону України від 22 грудня 1993 р. «Про міжнародні договори 
України» тощо) можна дійти певних висновків: 1) Україна визнає прі-
оритет загальновизнаних норм міжнародного права над нормами вну-
трішньодержавного права; 2) якщо належно укладеним міжнародним 
договором України встановлені інші правила ніж ті, які встановлені 
законодавством України, то застосовуються норми міжнародного до-
говору. Слід підкреслити, що це правило міститься в багатьох законах 
України, прийнятих в останні роки; 3) нарешті, міжнародні договори, 
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згода на обов’язковість котрих дана Верховною Радою України, стають 
частиною її внутрішнього («національного») законодавства.

Визнання пріоритету основних принципів і норм міжнародного 
права вимагає уточнення самих принципів – їхньої кількості та зміс-
ту. Виходять з того, що основні принципи сформульовано й закріплено 
в Статуті ООН, потім у Декларації про принципи міжнародного права 
щодо дружніх відносин між державами відповідно до Статуту ООН, 
прийнятої у 1970 р., де перелічені сім принципів. У подальшому в до-
кументах  наради з безпеки і співробітництва в Європі до них додали 
ще три. Тепер їх десять. Але у міжнародно-правовій літературі не об-
межуються цією кількістю. Польський міжнародник Лех Антонович 
заявляє: «Нема повністю авторитетного, вичерпного і точного пере-
ліку основних принципів міжнародного права» [3, с. 35]. А дослідник  
Я. Броунлі вважає, що поряд з відомими загальновизнаними принципа-
ми існують ще декілька інших, у тому числі згода, взаємність, остаточ-
ність судово-арбітражних рішень і урегулювань, добросовісність, сво-
бода морів та ін. [4, с. 46]. Внаслідок цього постають серйозні трудно-
щі, оскільки не зрозуміло, які принципи і норми мають пріоритет перед 
внутрішнім правом.

У міжнародно-правовій літературі поняття «імплементація» вико-
ристовується в широкому значенні – як здійснення норм міжнародного 
права на міжнародному й національному рівнях. Термін «імплемента-
ція» (від англ. implement) означає «здійснення, забезпечення виконан-
ня», буквально – «забезпечення практичного результату й фактичного 
виконання конкретними засобами» [5; 6, c. 192].

У національній юридичній практиці та праві держав є два основні 
підходи до імплементації норм міжнародного права. Перший склався в 
Англії і є характерним для країн англосаксонської системи права. Він 
пов’язаний із загальною засадою, що у XVIII столітті була встановле-
на Вільямом Блекстоном виключно як узагальнення тогочасної судової 
практики: «Право народів є частиною права держави». У Великій Бри-
танії це узагальнення кваліфікують як доктрину, що не має вирішаль-
ного значення в регулюванні внутрішньодержавних відносин, бо не має 
загальнообов’язкової юридичної сили.

У країнах англосаксонської правової сім’ї питання імплементації 
норм міжнародного права практично зводиться до їхнього застосування 
національними судами.

Слідом за Англією імплементація норм міжнародного права була 
сприйнята правовою системою США.
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У вітчизняній літературі А. Гавердовський, дослідивши теоретичні 
та практичні аспекти імплементації, переконливо довів переваги й до-
цільність її застосування як окремої концепції.

За його визначенням, імплементація означає цілеспрямовану орга-
нізаційно-правову діяльність держав, яка здійснюється індивідуально, 
колективно або в межах міжнародних організацій із метою своєчасної, 
всебічної і повної реалізації зобов’язань, прийнятих ними відповідно 
до міжнародного права. Отже, за А. Гавердовським, імплементація пе-
редбачає забезпечення здійснення норм міжнародного права як на між-
народному, так і на внутрішньодержавному рівнях усіма доступними й 
легальними для держав засобами: «Імплементація норм міжнародного 
права дуже часто неможлива без додаткових заходів правового характе-
ру, які вживаються суб’єктами міжнародного права на міжнародному, 
національному рівнях або послідовно на тому й на іншому» [7, с. 53].

Імплементацією є фактична реалізація міжнародних зобов’язань на 
внутрішньодержавному рівні, здійснювана шляхом трансформації між-
народно-правових норм у національні законодавчі та підзаконні акти. 
Норма міжнародного права зберігає свій статус, але її змісту надається й 
статус норми національного права. Це зазначено у ст. 9 Конституції Укра-
їни 1996 року, яка проголошує, що чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість  яких надана Верховною Радою, є частиною національно-
го законодавства України. Ідеться про імплементацію міжнародної норми 
за допомогою національного права України, тобто відбувається пряма ре-
цепція (один із способів трансформації), коли норма міжнародного права 
без змін запозичується національним законодавством.

Ефективність імплементації норм міжнародного права всередині 
держави насамперед залежить від організаційно-правових заходів, що 
становлять зміст механізму імплементації, метою якого є досягнення 
цілей норм міжнародного права [8].

На сьогодні у вітчизняній літературі немає єдиного погляду стосов-
но внутрішньодержавних способів імплементації норм міжнародного 
права та чітких критеріїв відмежування їх один від одного, а отже, й 
чітко визначеної систематизації способів імплементації міжнародно-
правових норм. Віддаючи перевагу одним і заперечуючи інші, автори 
виходять із власних переконань та прихильностей.

Тож способи імплементації загалом можна визначити як спеціальні 
напрями діяльності органів державної влади, що здійснюються з метою 
виконання міжнародно-правових норм. Способи імплементації засто-
совуються в кожному конкретному випадку уповноваженими на це ор-
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ганами законодавчої, виконавчої чи судової влади як стосовно окремих 
норм, так і їхньої сукупності. Тобто можна навіть говорити про те, що 
способи імплементації – це заходи, що їх органи державної влади вжи-
вають із метою реалізації конституційних гарантій імплементації норм 
міжнародного права.

Внутрішньодержавна імплементація не здійснюється самочинно чи 
довільно, за фактом наявності конституційних гарантій щодо імплемен-
тації норм міжнародного права. Доречно нагадати, що «спосіб» визна-
чається як певна дія, прийом або система прийомів, які дають можли-
вість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось [9, с. 578].

З опублікуванням і набранням чинності міжнародними договорами 
їхні норми, виконання зобов’язань за якими може бути досягнуто без 
додаткових організаційно-правових заходів центральних органів дер-
жавної влади, набувають значення норм внутрішнього права й застосо-
вуються судами та іншими органами державної влади.

У правовій системі треба створити дієвій механізм імплементації й 
умови для забезпечення реалізації та фактичного використання норм 
міжнародного права України.

На практиці держави користуються свободою вибору засобів, за до-
помогою яких виконання норм міжнародних договорів має забезпечува-
тися внутрішнім законодавством. 

Регуляторні акти, що діють у Європейському співтоваристві, є ви-
нятком, адже держави-члени відмовилися від будь-якої процедури 
імплементації, визнаючи пряму дію актів, що офіційно публікуються 
Європейським співтовариством відповідно до ст. 189 Римського дого-
вору [10] про створення Європейського співтовариства. Відхилення від 
загального права є настільки незвичним, що держави дуже часто нама-
гаються повернутися до практики опублікування договорів відповідно 
до національного законодавства. Однак Європейський суд у Люксем-
бурзі не підтримав такої практики, засудивши будь-які затримки щодо 
прийняття документів про перенесення європейських директив у націо-
нальне право. Про те, що похідні міжнародно-правові норми прямої дії 
запроваджуються у внутрішньодержавний правопорядок без застосу-
вання будь-яких внутрішніх заходів, зазначено в рішенні від 1968 року 
Європейського суду [11].

Зазвичай імплементація норм договору у внутрішнє повітряне право 
передбачає здійснення органом державної влади спеціального юридич-
ного акту, форма й характер якого визначаються особливостями націо-
нальної правової системи.
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У Великій Британії парламент приймає відповідний закон, де відтво-
рено текст договору, за винятком норм права Співтовариства. Якщо та-
кого закону не буде, то в суді на норму договору посилатися неможливо. 
Тобто необхідно, щоб вона набула статусу закону. Водночас у більшості 
держав акт перенесення договору в законодавство здійснює законодав-
ча влада. У США такий акт полягає в оприлюдненні положень договору 
президентом шляхом опублікування. У Франції до прийняття Конститу-
ції 1946 року застосовувалася система «промульгації». Тобто указ пре-
зидента являв собою «розпорядження» про виконання (де зазначалося, 
що договір, який додається, підлягає виконанню цілком і повністю). У 
деяких національних конституціях передбачено «автоматичну» проце-
дуру перенесення договорів у внутрішній правопорядок. Отже, держа-
ви здійснюють імплементацію, здебільшого виходячи з практичної до-
цільності.

Механізм імплементації норм міжнародного права в державі має 
бути визначений максимально чітко й повно. Дуже важливо, щоб він 
не ускладнював і не обмежував досягнення цілей, закладених у нормах 
міжнародного права. Цей механізм повинен охоплювати міжнародно-
правові зобов’язання держави, які виходять із основних принципів та 
норм міжнародного права . Відсутність належної чіткості й визначенос-
ті в цьому питанні призводить до небажаних наслідків, зокрема таких, 
як інфляція права [12, с. 39-40].

Дослідивши практику Конституційного Суду Російської Федера-
ції щодо застосування норм міжнародного права, Г. Даниленко пише: 
«Аналіз відповідних рішень суду свідчить, що для обґрунтування своїх 
рішень він використовував норми міжнародного права лише як додат-
ковий аргумент, що в жодній із справ, котрі розглядалися, не мав вирі-
шального значення» [13, с. 122-123].

Можна сказати, що імплементація передбачає дотримання міжна-
родно-правових норм на міжнародному рівні та забезпечення виконан-
ня міжнародно-правових зобов’язань на рівні національному.

В Україні ще не створено (на конституційному рівні) належної 
правової основи для забезпечення виконання її міжнародно-правових 
зобов’язань. До основних недоліків правового регулювання можна від-
нести незакріплення на конституційному рівні примату міжнародного 
права над внутрішнім. Саме це має бути правовою передумовою для 
забезпечення дотримання Україною принципу pacta sunt servanda.

Відсутність чітко визначеної ієрархії норм міжнародного та вну-
трішнього права, невизначеність місця міжнародних договорів, а також 
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звичаєвих міжнародно-правових норм і рішень міжнародних судів у 
системі національного законодавства України є основними недоліками.

У сучасному світі найбільш прийнятним з існуючих учень про спів-
відношення міжнародного та внутрішнього права є доктрина, ґрунто-
вана на синтезі теорій дуалізму та примату міжнародного права. При 
цьому треба виходити з доктрини єдності права як соціокультурного 
явища, що породжує єдиний у своїй основі правопорядок, який, у свою 
чергу, складається з відносно самостійних міжнародного та внутріш-
нього правопорядків. Міжнародний і внутрішній правопорядки не 
знаходяться в ієрархічній залежності та тісно взаємодіють. Унаслідок 
цього виникають сфери спільного міжнародно- та національно-право-
вого регулювання із безсумнівним приматом міжнародного права (прав 
людини, деяких питань міжнародного морського права тощо). У той же 
час зберігаються галузі виключного міжнародно-правового та націо-
нально-правового регулювання. Неминучим є розширення галузі спіль-
ного правового регулювання за рахунок проникнення міжнародного 
права до внутрішнього правопорядку [14].

Взаємозв’язок і взаємодія міжнародного і внутрішньодержавно-
го права (національного) особливо активізувались у другій половині  
80-х  – початку 90-х років, коли виникло питання про необхідність і 
важливість визнання безумовного примату міжнародного права не тіль-
ки у сфері договірних відносин, а й у інших галузях взаємодії міжна-
родного і національного права. 

Надзвичайно важливим, з нашої точки зору, є правильне трактуван-
ня примата міжнародного права над національним. 

Передусім трактування примату міжнародного права полягає не в 
розумінні чільної ролі міжнародного права і, зокрема, договорів про 
можливість їх прямої дії у внутрішньому законодавстві, а в необхід-
ності приведення національних правових норм у відповідність до 
міжнародних угода, обов’язкових для кожної держави, і узгодженням 
внутрішньодержавного права із загальновизнаними принципами між-
народного права [15, с. 12, с. 752].

Особливо активізувало цю проблему прийняття положення про 
включення значної частини норм міжнародного права у внутрішньо-
державне (національне) і його законодавче закріплення спочатку у Кон-
ституціях, а потім в інших нормативно-правових актах. Зокрема, у Ци-
вільному кодексі України у пунктах 1, 2 ст. 10 підкреслюється, чи чин-
ний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на 
обов’язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною на-
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ціонального цивільного законодавства України. Якщо у чинному між-
народному договорі України, укладеному у встановленому законом 
порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним 
актом цивільного законодавства, застосовуються правила відповідно-
го міжнародного договору України [16, с. 8]. У розділі 1 «Загальні по-
ложення Конституції України» ст. 9 наголошується на тому, що чинні 
міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких дано Верховною 
Радою України, є частиною міжнаціонального законодавства України. 
Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції Укра-
їни, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції 
України [17].

У цьому відношенні заслуговує уваги ст. 18 Конституції України, в 
якій наголошується на тому, що зовнішня політична діяльність України 
спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шля-
хом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами 
міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нор-
мами міжнародного права [18]. Існує ще багато невирішених проблем, 
пов’язаних з практичною реалізацією теоретичних наробок «співвідно-
шення міжнародного і національного права механізмом взаємодії» на-
ціональних правових систем, що може слугувати для подальшого дис-
кутування та творчого толерантного обговорення [19, с. 55]. Основним 
аргументом при цьому виступає відсутність у сучасній правовій науці 
будь-яких чітко визначених концептуальних засад, на базі яких стало 
б можливе обґрунтоване їх інтегрування, а не безплідне «еклектичне 
поєднання» різновимірних площин та аспектів права [20, с. 5]. Отже, 
проблема осмислення специфіки співвідношення міжнародного і вну-
трішньодержавного права, їх взаємодія потребує теоретичного забезпе-
чення, розробки відповідних наукових орієнтирів, концепцій, юридич-
них понять та категорій.

За останні роки захищено ряд дисертацій, які містять науковий ана-
ліз окремих аспектів співвідношення міжнародного права та національ-
ного [21]. Проте майже не досліджено проблематику співвідношення і 
взаємозв’язку міжнародного та національного (внутрішньодержавного 
права у сучасних умовах).

Дослідники державно-правових систем звертають увагу на їх велику 
кількість в історичних координатах, на їх різновиди, на те, що в різних 
правових системах є більше відмінного, ніж спільного [22, с.  109-110]. 
Немало прикладних, ілюстративних положень можна знайти в тради-
ційних, релігійних та гібридних правових системах.
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Шляхом об’єктивного правового розвитку кожна держава , яка вхо-
дить до відповідної міжнародної державної спільноти, створює юри-
дичний механізм взаємодії норм національного та міжнародного права, 
характерних саме для своєї національно-правової системи. За допомо-
гою такого механізму здійснюється пряма інкорпорація міжнародних 
правових норм у національне право, внесення їх  у закони відповідної 
держави, або видання спеціального акту, згідно з яким ці документи на-
бувають сили в межах національного права [23, с. 402].

Лише за умови досягнення узгодженості між правовими система-
ми, в тому числі і системами права як їх нормативною складовою, ви-
никають передумови і реальні можливості ефективних міждержавних 
відносин. Таким чином, узгодження інтересів різних держав можливе 
лише на підставі формування спільного правового простору – єдиних 
(уніфікованих) або засадничих правових норм [24, с. 56].

Останні десятиліття позначилися стрімким розвитком глобалізацій-
них процесів. Майже жодна держава світу більш не має можливості 
триматися осторонь міжнародної співпраці різних напрямків. Посилю-
ється інтеграція між державами, із кожним роком усе більша кількість 
людей перетинає кордони власної країни, зростають глобальні пробле-
ми людства. Зараз у світі нараховується близько 150 млн. мігрантів. У 
країнах Європейського союзу щорічно незаконно перебуває більше 500 
тис. чоловік, не враховуючи сотень тисяч біженців. Загальна кількість 
нелегальних мігрантів в Європі від 3 до 7 млн. осіб. Найбільша кіль-
кість незаконних мігрантів зосереджена в Іспанії, Франції, Німеччині, 
Нідерландах, Великобританії, Італії , Португалії [25, с. 498-499].

Висновки та пропозиції. Наразі система міжнародних відносин пе-
ребуває у стані глибинної трансформації, що призводить до поступової 
зміни таких ключових понять:  суб’єкт міжнародного права, держава, 
суверенітет, міжнародні органи та організації, джерела міжнародного 
права тощо. На жаль, далеко не всі види відносин, що виникають між 
державами та іншими суб’єктами міжнародного права, однозначно та 
вичерпно регулюються нормами міжнародного права.
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Статья посвящена рассмотрению вопросов имплементации норм и прин-
ципов современного международного права в условиях глобализации. Внимание 
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между национальными правовыми системами путём комплексного сравнения пер-
вого с последними, а также унификации норм и принципов оных на фоне общих 
онтологических и аксиологических основ.
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IMPLEMENTATION OF THE LEGAL NORMS AND PRINCIPLES 
OF INTERNATIONAL INTO THE DOMESTIC LAW 

The article is devoted to consideration of implementation of the legal norms 
and principles of international law in the context of globalization. Attention is focused on 
the growing integrating role of international law between national legal systems through 
a comparison of the first to the latter, as well as unification of norms and principles on the 
basis of common ontological and axiological elements.
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 
ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглядаються питання щодо формування механізму управління 
фінансовою стійкістю торговельного підприємства. Визначені елементи 
механізму управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства. Сфор-
мовано механізм управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства. 
Досліджено та визначені  основні функції механізму управління фінансовою 
стійкістю торговельного підприємства.  

Ключові слова: аналітичне забезпечення, управління фінансовою 
стійкістю, фінансові результати, доходи, витрати, торгівельне підприємство, 
механізм.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Характеризую-
чи сучасний стан фінансової стійкості торговельних підприємств, 
можна констатувати ситуацію замкнутого кола: з одного боку, 
підприємства в силу сильного впливу з боку екзогенних чинників, 
що перешкоджають зростанню інвестиційного капіталу, відчувають 
гострий дефіцит інвестиційних ресурсів, з іншого боку, внаслідок 
дефіциту інвестиційного капіталу складається вкрай несприятливе 
для інноваційної діяльності зовнішнє середовище, яке, в свою чергу, 
виступає причиною інвестиційної непривабливості окремих господа-
рюючих суб’єктів. У цих умовах актуальності набувають дослідження 
теоретико-методологічних та організаційно-методичних питань за-
безпечення системи управління фінансовою стійкістю торговельного 
підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами забез-
печеннями  системи управління фінансовою стійкістю торговельного 
підприємства займалися такі українські науковці М. Ю. Барна, Ю. М. Са-
фонов, Ю. М. Мельнік, І. А. Маркіна, Ю. Г. Козак та інші.   
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Постановка завдання. Розробити механізм управління фінансовою 
стійкості торговельного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед основних за-
вдань сучасного розвитку українських підприємств, які пов’язані з 
постійним подоланням кризових ситуацій, визначають особливі ви-
моги до фінансової стійкості підприємства як стратегічного фактору 
фінансової безпеки діяльності підприємства, а також зростання його  
інвестиційної привабливості. В умовах суттєвих змін економічного 
простору проблема управління фінансовою стійкістю торговельного 
підприємства набуває пріоритетний характер. Вирішення даної пробле-
ми вимагає вдосконалення механізму управління фінансовою стійкістю 
торговельного підприємства, що дозволяє забезпечити ефективність 
його управління.

Ефективне управління фінансовою стійкістю торговельного 
підприємства на будь-якому рівні економічної системи включає окремі 
етапи:

− моніторинг змін фінансової стійкості;
− визначення проблем виявлених змін;
− розробка заходів, що забезпечують заданий рівень фінансової 

стійкості;
− оцінка можливостей і повноважень для реалізації прийнятих 

рішень;
− запровадження розроблених завдань та рішень; 
− контроль за реалізацією рішень та завдань. 
Реалізація зазначених етапів управління фінансовою стійкістю тор-

говельного підприємства базується на певному механізмі. Дослідження 
механізму управління фінансової стійкості торговельного підприємства 
передбачає наявність та аналіз трьох складових: фінансового механізму, 
механізму управління та фінансової стійкості підприємства. 

Отже, дослідженню основних етапів та елементів механізму 
управління фінансової стійкості торговельного підприємства передує 
визначення змісту та сутності поняття «фінансовий механізм». Зазначе-
на економічна категорія використовується для опису явищ в різних сфе-
рах життєдіяльності, як економічній, так й в політичній та соціальній. 
Звідси складовими частинами фінансового механізму є: фінансовий 
механізм підприємств, фінансовий механізм некомерційних організацій 
і установ та інші.

В економічній літературі поняття «фінансовий механізм» використо-
вується досить широко, але єдиної думки щодо його визначення та його 
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структурних елементів не існує. Саме це призводить до виникнення де-
кількох підходів до розуміння сутності даного терміну.    

О. М. Ковалюк вказує, що  «...фінансовий механізм – це система фі-
нансових форм, методів, важелів та інструментів, які використовуються 
у фінансовій діяльності держави і підприємств за відповідного норма-
тивного, правового та інформаційного їхнього забезпечення, в контек-
сті відповідної фінансової політики на мікроекономічному та макроеко-
номічному рівнях» [1].

Враховуючи дослідженні визначення фінансового механізму, на 
нашу думку, фінансовий механізм торговельного підприємства – це 
система форм, методів та інструментів, які застосовуються у фінансовій 
діяльності для забезпечення функціонування всіх сфер та напрямків, 
шляхом оперування фінансовими ресурсами з урахуванням економіч-
них інтересів суб’єктів господарювання.   

Основними елементами фінансового механізму є: фінансові відно-
сини як об’єкт фінансового управління, фінансові важелі, фінансові ме-
тоди, нормативно-правове та інформаційне забезпечення.

Розглядаючи механізм управління деякі автори вважають, що 
«механізм управління являє собою сукупність таких елементів, як 
організаційні форми і структури управління, методи і важелі впливу, 
що забезпечують ефективну реалізацію характерних для виробницт-
ва цілей і найбільш повно на даному етапі задовольняють суспільні, 
колективні і індивідуальні інтереси і потреби» [2].

Таким чином, під механізмом управління слід розуміти цілісну 
систему організаційних та економічних елементів, які забезпе-
чують взаємозв’язок всіх елементів для досягнення стратегічних 
цілей підприємства. Враховуючи визначення комплексного поняття 
«фінансова стійкість», яке представляє собою здатність торговельно-
го підприємства ефективно функціонувати та розвиватися за умови 
наявності необхідного рівня забезпеченості фінансовими активами, та 
інші складові можна зосередитись на понятті «механізму управління 
фінансовою стійкістю торговельного підприємства».       

Дослідження основних факторів, що впливають на фінансову 
стійкість торговельного підприємства у ринкових умовах господа-
рювання, показали, що механізм управління фінансовою стійкістю 
є невід’ємною складовою частиною фінансового механізму торго-
вельного підприємства, який  включає механізм управління, оскільки 
фінансовий механізм торговельного підприємства розглядається 
як система управління фінансовими відносинами підприємства че-
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рез фінансові важелі за допомогою фінансових методів. Враховуючи 
сучасні економічні процеси, механізм управління фінансовою стійкістю 
торговельного підприємства потребує, насамперед,  нового теоретично-
го та методичного обґрунтування.  Визначенню поняття та структури 
механізму управління фінансовою стійкістю, основам його формування 
присвячено ряд праць вітчизняних вчених.

Управління фінансовою стійкістю підприємства представляю собою 
«…систему принципів і методів розробки та реалізації управлінських 
рішень, пов’язаних із забезпеченням такого стану фінансових ресурсів, 
їх формуванням та розподілом, яка б дозволила підприємству роз-
виватися на основі зростання прибутку та капіталу при збереженні 
кредитоспроможності та платоспроможності» [1].

При цьому механізм управління фінансовою стійкістю підприємства 
представляється як складова загальної системи управління 
підприємством, що забезпечує суттєвий вплив на чинники, від яких 
залежить загальний результат діяльності підприємства. Таким чином, 
механізм управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства 
можна представити як сукупність взаємопов’язаних блоків:

– блок фінансування, який включає систему залучення фінансових 
активів, з урахуванням умов залучення та основних джерел, до яких 
відносяться власні, кредитні та залучені кошти; 

– блок розподілу фінансових активів, який включає систему вико-
ристання фінансових активів торговельного підприємства, враховуючи 
основні види витрат підприємства, у тому числі операційні, фінансові 
та інвестиційні; 

– сукупність елементів, регулюючих процес залучення, розподілу і 
використання фінансових активів, враховуючи оперативну, тактичну та 
стратегічну оцінку фінансової стійкості торговельного підприємства, 
дотримуючи основні функції механізму управління.  

Розроблений механізм управління функціонує з урахуванням певних 
організаційних структур, принципів, методів, фінансових інструментів, 
правових норм з метою встановлення оптимальних параметрів струк-
тури та обсягу фінансових активів, з їх залученням з різних джерел і 
в різноманітних формах для підвищення конкурентоспроможності та 
інноваційної активності торговельного підприємства при дотриманні 
заданого рівня фінансової стійкості (рис. 1). Крім того, механізм 
управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства можна 
представити  як систему суб’єктів управління фінансовою стійкістю 
підприємства та їх взаємовідносин.
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Таким чином, механізм управління фінансовою стійкістю торговель-
ного підприємства представляє собою невід’ємну частину механізму 
фінансування господарюючих суб’єктів. В рамках механізму управління 
фінансовою стійкістю підприємства складаються окремі фінансові 
відносини з приводу залучення, розподілу і використання фінансових 
активів, розрахунків з державою, організаціями, співробітниками та іншими 
контрагентами. Даний механізм допомагає мобілізувати і розподіляти 
фінансові активи, необхідні для здійснення діяльності підприємства за 
основними напрямками, та забезпечувати стабільність за умови впли-
ву зовнішніх факторів, у тому числі податкової системи та кредитно-
банківської сфери. До елементів механізму управління фінансовою 
стійкістю відносяться умови та джерела залучення фінан-сових активів, 
методи їх формування, які використовуються при визначенні доходів і ви-
трат торговельного підприємства.

Враховуючи результати проведеного аналізу ми визначаємо механізм 
управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства як систе-
му регулювання процесів залучення, розподілу і використання зовнішніх і 
внутрішніх фінансових активів торговельного підприємства відповідно до 
його стратегічних цілей в рамках певних принципів, фінансових методів, 
фінансових важелів і нормативно-правового середовища, враховуючи опе-
ративну, тактичну та стратегічну оцінку фінансової стійкості підприємства.

 Зміст даного механізму управління проявляється в його функціях, 
які забезпечують досягнення мети і виконання певного комплексу за-
вдань. До числа даних функцій відносяться: регулююча, перерозподільна, 
акумуляційна, відтворювальна і контрольна.

Складність організації механізму управління фінансовою стійкістю тор-
говельного підприємства в значній мірі обумовлюється різноманіт-ністю 
інтересів сторін, які мають пряме або непряме відношення. Це державні, 
регіональні та місцеві органи влади, податкові служби, споживачі, 
суб’єкти фінансової інфраструктури. Одночасне дотримання інтересів усіх 
зацікавлених сторін в діяльності підприємства представляє собою складну 
задачу, однак саме її рішення в цілому визначає ефективність механізму 
управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства.

Метою зазначеного механізму є формування такого управління 
фінансовою стійкістю підприємства, яке повинно забезпечувати рівновагу 
між внутрішньою системою торговельного підприємства та його зовнішнім 
середовищем, враховуючи збереження цілісності в процесі структур-
них змін, виконання функціональних дій і розширеного відтворення 
капіталу.
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Рисунок 1. Структура механізму управління фінансовою стійкістю 
торговельного підприємства
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Механізм управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства 
з точки зору ресурсно-факторного підходу до управління формується на 
основі врахування наступних чинників:

– підпорядкування стратегії управління фінансовою стійкістю торго-
вельного підприємства для досягнення основних цілей діяльності;

– аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства (розроб-
ка альтернатив і остаточний вибір пріоритетних сценаріїв розвитку подій, 
які суттєво впливають на його фінансову стійкість);

– визначення індикаторів, які об’єднують комплекс окремих завдань 
з управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства, що 
відповідають життєвому циклу;

– ідентифікація зовнішніх і внутрішніх факторів, які визнача-
ють фінансову стійкість підприємства, враховуючи їх взаємозв’язок і 
пріоритетність;

– вибір кількісних показників результативності (або ключових 
показників ефективності) управління факторами фінансової стійкості тор-
говельного підприємства і моніторингу фінансової стійкості;

– розробка коригувальних елементів управління  для досягнення зада-
ного рівня фінансової стійкості торговельного підприємства.

Базуючись на даному методологічному  підходу стратегічні цілі, фак-
тори і показники результативності управління фінансовою стійкістю 
торговельного підприємства розглядаються у тісному взаємозв’язку. В 
результаті отриманих результатів  впровадження механізмів управління 
в систему управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства  
передбачає розробку цілей і завдань, що мають кількісну характеристи-
ку, ідентифікацію системи значущих і пріоритетних чинників, які обу-
мовлюють досягнення поставлених цілей та відповідних, тобто заданих, 
фінансових результатів.

Таким чином, за допомогою виявлення відхилень між заданими зна-
ченнями результатів управління фінансовою стійкістю торговельного 
підприємства і фактично отриманими значеннями, визначають фінансовий 
стан підприємства в певний момент часу. Крім того, з’являться можливість 
виявлення причин кризових ситуацій і знаходження ефективних фінансових 
рішень, які дозволяють забезпечити належний рівень фінансової стійкості 
торговельного підприємства.

Сутність управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства 
базується на основоположних концепціях класичного фінансового менед-
жменту, тому, враховуючи загальне розуміння фінансового механізму та 
його складові, виділимо основні елементи механізму його управління 
(табл. 1).
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Таблиця 1
Зміст фінансового механізму управління фінансовою стійкістю 

торговельного підприємства

1. Фінансові методи являють собою сукупність способів, за допо-
могою яких підприємство формує і витрачає грошові фонди, управляє 
грошовими потоками.

2. Фінансові важелі  одні автори визначають як «прийоми, дії 
фінансових методів, що реалізуються через доходи, прибуток, фінансові 
санкції, ціни, дивіденди, форми розрахунків, види кредитів та валют, 
процентні ставки, цінні папери, тощо», думка інших дослідників: 
«фінансові важелі являють собою набір фінансових показників, че-
рез які керуюча система може впливати на господарську діяльність 
підприємства. Вони включають: прибуток, доходи, фінансові санкції, 
ціну, дивіденди, проценти,заробітну плату, податки, тощо» [1]. 

менеджменту, тому, враховуючи загальне розуміння фінансового механізму 
та його складові, виділимо основні елементи механізму його управління 
(табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Зміст фінансового механізму управління фінансовою стійкістю 
торговельного підприємства 

Фінансові 
методи 

-  управління інвестиційним процесом; 
- методи формування фінансових ресурсів; 
- методи розподілу фінансових ресурсів; 
- методи розміщення фінансових ресурсів; 
- мінімізація ризиків інвестиційного портфеля підприємства; 
- методи стимулювання інноваційної діяльності; 
- методи управління вартістю; 
 - методи фінансового контролю; 
- методи преміювання та стимулювання 

Фінансові 
важелі 

- грошові потоки; 
- штрафи, пені, неустойки; 
- орендна плата, процентні ставки; 
- система фінансових санкцій та заохочень;  
- форми розрахунків, амортизаційні відрахування;  
- дивіденди, структура фінансових ресурсів; 
-  структура витрат підприємства. 

Фінансові 
інструменти 

- цінні папери; 
- похідні цінні папери; 
- договори з одночасної зміни фінансових активів і зобов’язань або 
пайових зобов’язань контрагентів 

Нормативно-
правове 

забезпечення 

- Закони, Кодекси; 
- НПСБО, МСФЗ, МСБО; 
- Інструкції, Прикази, Постанови; 
- Положення, Листи 

Інформаційно-
методичне 

забезпечення 

-  інформація про зовнішнє середовище; 
-  інформація про джерела фінансування; 
- інформація про напрямки інвестування; 
- фінансові документи, які відображують фінансові відносини 
підприємства з іншими суб’єктами та впливають на них; 
- фінансова звітність підприємства 

 
1. Фінансові методи являють собою сукупність способів, за допомогою 

яких підприємство формує і витрачає грошові фонди, управляє грошовими 
потоками. 

2. Фінансові важелі  одні автори визначають як «прийоми, дії 
фінансових методів, що реалізуються через доходи, прибуток, фінансові 
санкції, ціни, дивіденди, форми розрахунків, види кредитів та валют, 
процентні ставки, цінні папери, тощо», думка інших дослідників: «фінансові 
важелі являють собою набір фінансових показників, через які керуюча 
система може впливати на господарську діяльність підприємства. Вони 
включають: прибуток, доходи, фінансові санкції, ціну, дивіденди, 
проценти,заробітну плату, податки, тощо» [1].  
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По суті, в даних визначеннях йдеться про інструменти, як про засо-
би, за допомогою яких реалізуються фінансові методи. На нашу думку, 
фінансові важелі представляють собою фінансові кошти (інструменти), 
застосовувані в фінансових методах для виконання функцій фінансового 
механізму торговельного підприємства та вирішення певних фінансових 
задач, в першу чергу, для збільшення доходу та зменшення ризику.

До них відносяться: ціни, процентні ставки, амортизаційні відрахування, 
структура фінансових ресурсів, структура витрат суб’єкта, форми 
розрахунків, система фінансових санкцій та заохочень, дивіденди та інші. 
Порядок управління фінансовими важелями знаходить своє відображення 
у фінансовій політиці підприємства. Фінансова політика торговельно-
го підприємства представляє собою сукупність принципів, методів та 
процедур управління грошовими потоками підприємства і включає такі 
види: дивідендна політика; кредитна політика; амортизаційна політика; 
інвестиційна політика; політика ціноутворення; облікова політика.

3. Фінансові інструменти – поняття, що використовується у вітчизняній 
фінансовій науці порівняно недавно. Дане поняття використовується в 
ряді нормативних документів, наприклад, в Законі України «Про цінні 
папери та фондовий ринок», згідно з яким фінансовий інструмент – це 
цінний папір або строковий контракт.  

У міжнародних стандартах фінансової звітності надається інше визна-
чення фінансового інструменту –  «це будь-який контракт, який приводить 
до виникнення фінансового активу у одного суб’єкта господарювання та 
фінансового зобов’язання або інструмента капіталу у іншого суб'єкта го-
сподарювання». 

Розглянемо поняття фінансових активів і фінансових зобов’язань, 
пайових інструментів, що зустрічаються у визначенні фінансового 
інструменту. 

Згідно МСБО-32 «фінансовий актив – це будь-який актив, що є гро-
шовими коштами; інструментом власного капіталу іншого суб’єкта госпо-
дарювання;  контрактним правом отримувати грошові кошти або інший 
фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання, або обмінювати 
фінансові інструменти з іншим суб’єктом господарювання за умов, які є 
потенційно сприятливими, а також похідним інструментом, розрахунки 
за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися іншим чином, ніж 
обміном фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу 
на фіксовану кількість власних інструментів капіталу». 

За допомогою окремих фінансових інструментів здійснюється ефек-
тивне спрямування фінансових активів підприємства.  
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На основі аналізу сучасних праць деяких дослідників до фінансових 
інструментів відносяться: первинні фінансові інструменти (договір 
позики, кредитний договір, договір банківського рахунку, договір 
банківського вкладу, договір фінансової оренди, договори поруки та 
банківської гарантії, хоча з формальної точки зору вони не належать 
до фінансових інструментів через відсутність негайної зміни балансів 
контрагентів, але потенційно несуть в собі можливість подібних змін) 
та похідні фінансові інструменти (ф’ючерсні контракти, форвардні кон-
тракти, фінансові опціони).

Деякі види конкретних фінансових інструментів зараз активно розви-
ваються, що пов’язано з такими факторами як нестабільність товарних і 
фінансових ринків, потреба в додатковому фінансуванні, задовольнити 
яку складно за допомогою традиційних фінансових інструментів; роз-
виток фінансової теорії та інформаційних технологій та інші чинники, 
які стимулюють діяльність фінансових інженерів із створення нових 
фінансових інструментів і технологій. 

Тому недоцільно обговорювати конкретний перелік фінансових 
інструментів, а зробити акцент на їх правовій та економічній сутності. 
Фінансовий інструмент припускає наявність декількох контрагентів, 
між якими існують обов’язкові договірні відносини (правова сутність 
фінансових інструментів) з приводу руху грошових потоків між ними, 
яке (рух грошових потоків) призводить до зміни фінансових активів і 
фінансових зобов’язань або пайових зобов'язань між сторонами догово-
ру (економічна сутність). Відповідно до виявленої сутністю, фінансовий 
інструмент представляє собою договір, обіг якого обумовлює одній 
стороні можливе  отримання економічних вигід у подальшій діяльності, 
а іншій стороні – відповідно можливий відтік економічних вигід. 

Важливим є питання про визначення послідовності понять: 
фінансовий інструмент та фінансовий актив (зобов’язання). Згідно з 
логікою деяких авторів дебіторська та кредиторська заборгованість, 
будучи фінансовим активом та зобов’язанням, не є фінансовим 
інструментом, також як і пайові інструменти і гроші, тобто не 
обов’язково фінансовий актив (зобов’язання) і (або) інструмент власно-
го капіталу буде фінансовим інструментом. 

У той же час існують інші трактування фінансових інструментів. 
Так, фінансові інструменти за В. П. Ходаківською – це «різноманітні 
фінансові документи, які обертаються на ринку, мають грошову вартість 
і за допомогою яких здійснюються операції на фінансовому ринку». 
Даний підхід до розуміння фінансового інструменту, на нашу думку, 
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також має право на існування, його обґрунтуванням служить спільне 
розуміння сутності інструменту. 

В результаті аналізу існуючих підходів до визначення фінансових 
інструментів, виділяють дві основні категорії фінансових інструментів, 
які суттєво відрізняються надійністю щодо отримання доходу – 
інструменти власності (акції) та інструменти позики (облігації, векселі, 
казначейські зобов’язання тощо). Дані групи фінансових інструментів 
відносять до основних.

Відповідно до загальнотеоретичного підходу, інструмент – це те, за 
допомогою чого здійснюється вплив на об’єкт, в даному дослідженні 
під об’єктом розуміється діяльність торговельного підприємства, таким 
чином, під інструментом розуміються конкретні засоби впливу, аналізу, 
стимулювання діяльності, тобто інструменти реалізації функцій 
механізму управління. 

Таким чином, в широкому розумінні під фінансовими інструментами 
розуміється сукупність фінансових важелів і власне фінансових 
інструментів, за допомогою яких відбувається цілеспрямований вплив 
на діяльність торговельного підприємства.

Сутність і зміст механізму управління фінансовою стійкістю торго-
вельного підприємства розкривається в його функціях, які забезпечу-
ють досягнення мети та виконання комплексу завдань даного механізму. 

Проаналізувавши роботи вчених, присвячені дослідженню 
економічних і фінансових механізмів підприємства, ми виділяємо такі 
основні функції механізму управління фінансовою стійкістю торго-
вельного підприємства: 

– регулююча;
– перерозподільна;
– акумуляційна;
– відтворювальна;
– контрольна.
Таким чином, функції визначаються як метою, для реалізації якої 

об’єкт існує, так й саме об’єктом, тому функція акумуляції фінансових 
активів є функцією, яка визначається сутністю механізму фінансування, 
а перерозподільна функція відноситься до механізму розподілу. В свою 
чергу контрольна функція сприяє  ефективному досягненню загальної 
мети механізму управління фінансовою стійкістю торговельного 
підприємства.  

Акумуляційна та перерозподільна функції полягають у тому, 
що механізм управління фінансовою стійкістю торговельного 
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підприємства сприяє раціональному залученню (акумуляції), розподілу 
(перерозподілу) та використанню  фінансових активів за інвестиційними 
проектами, які в рамках інвестиційного портфеля забезпечують макси-
мальний приріст вартості підприємства, враховуючи стратегічну оцінку 
фінансової стійкості підприємства. Погоджуючись з об’єктивністю 
розглянутих функцій, на нашу думку, функції залучення та розподілу 
фінансових ресурсів відображають процес фінансування, а розміщення 
фінансових ресурсів – процес інвестування. 

Формування фінансових активів здійснюється за допомогою за-
лучення грошових коштів за рахунок власних доходів, накопичень і 
капіталу, а також різного виду надходжень. При цьому ефективність за-
лучення фінансових активів залежить від якісно проведеної операційної 
оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства. 

 Розподіл фінансових активів відбувається шляхом утворення фондів, 
які представляють собою резерви капіталовкладень інвестиційних 
проектів. В свою чергу фонди витрачають кошти на фінансування 
інвестиційних проектів, враховуючи при цьому тактичну оцінку 
фінансової стійкості підприємства.

Механізм управління фінансовою стійкістю торговельного 
підприємства виконує наступні регулюючі (управлінські) функції, яки-
ми традиційно є: планування, організація, координація, мотивація та 
контроль.

Функція планування полягає в розробці планів щодо реалізації цілей 
механізму управління фінансовою стійкістю підприємства, які містять 
заходи з їх досягнення. 

Механізм управління фінансовою стійкістю є одним з елементів 
управління діяльністю торговельного підприємства, який забезпечує 
вирішення завдань забезпечення заданого рівня фінансової стійкості 
при формуванні та розподілі фінансових ресурсів відповідно до 
стратегії підприємства найбільш ефективним способом. 

Функціонування механізму управління фінансовою стійкістю тор-
говельного підприємства включає заходи, спрямовані на реалізацію 
поточних і стратегічних фінансово-інвестиційних рішень. У цьому 
й полягає організаційна функція механізму управління фінансовою 
стійкістю підприємства.  

Функція координації передбачає координацію дій всіх підрозділів 
торговельного підприємства для ефективного досягнення цілей 
механізму управління фінансовою стійкістю. Діяльність підрозділів 
підприємства повинна бути скоординована, як горизонтально, так і 
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вертикально, тобто передбачати тісні горизонтальні та вертикальні 
зв’язки,при цьому цілі підрозділів не повинні бути суперечливими. 
Це передбачає збалансованість діяльності всіх підрозділів за ресурса-
ми, функціональними обов’язками, відповідальністю,  повноваження-
ми, що забезпечується впровадженням методів управління діяльністю 
підприємства. 

З функцією координації тісно пов’язані функції мотивації та сти-
мулювання, які передбачають розробку і впровадження системи за-
охочення працівників за досягнення стратегічних цілей торговельного 
підприємства. 

Система заохочення передбачає застосування таких інструментів як: 
премії, бонуси, види заохочень, соціальні пакети, пільги тощо.

Контрольна функція механізму управління фінансовою стійкістю 
торговельного підприємства полягає в контролі за формуванням (за-
лученням), розподілом і розміщенням фінансових ресурсів з метою 
їх найбільш ефективного використання. Контроль забезпечує зворот-
ний зв'язок результатів реалізації стратегії підприємства від прийняття 
рішень з формування та розподілу фінансових активів. 

В основі ефективної реалізації контрольної функції лежить 
організація системи моніторингу результатів діяльності торговельно-
го підприємства. Моніторинг представляє собою систему спостере-
жень, аналізу, оцінки, діагностики та корекції фінансово-інвестиційних 
рішень, реалізація яких призводить до зміни вартості власного капіталу 
торговельного підприємства. 

Моніторинг дозволяє врахувати вплив, який  чинить фінансова 
стійкість на збільшення вартості капіталу підприємства, а також роль 
суб’єктивних оцінок інвесторів та інших контрагентів у прийнятті 
фінансово-інвестиційних рішень, і більш оперативно здійснювати 
спостереження, діагностику і корекцію даних рішень. Головна 
роль моніторингу полягає у відстеженні якісних і кількісних змін 
факторів, які суттєво впливають на зміну вартості капіталу торговель-
ного підприємства, а також оцінці ступеня їх впливу та аналізі зміни 
вартості, яка пов'язана з переходом підприємства з одного стану в інший 
внаслідок прийняття інвестиційних та фінансових рішень. 

Моніторинг дозволяє сформувати необхідну основу для системи 
попереднього виявлення проблем, що виникають при прийнятті та 
реалізації на практиці фінансово-інвестиційних рішень, використання 
якої дозволяє суттєво підвищити ефективність функціонування торго-
вельного підприємства. 
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Отже, етап моніторингу покликаний забезпечувати гнучкість 
управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства, що 
зменшує його ризики, а також динамічний характер цього процесу з ме-
тою адаптації до зміни умов функціонування навколишнього середови-
ща і факторів, що впливають на діяльність підприємства.

Враховуючи умови інноваційної економіки модернізація механізму 
управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства полягає в 
адаптації його до сучасних економічних умов за допомогою модифікації 
фінансових методів та важелів, а також каналів залучення фінансових 
активів з метою забезпечення ефективного використання фінансових 
ресурсів при трансформації факторів виробництва в готовий продукт, 
підвищення його конкурентоспроможності та інноваційної активності, 
на основі оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства.

В цілому механізм управління фінансовою стійкістю торговельного 
підприємства реалізується за допомогою синтезу двох типів управління: 
орієнтованого та пріоритетного.

Механізм орієнтованого управління фінансовою стійкістю торго-
вельного підприємства призначений для вибору домінуючих факторів 
для процесів регулювання рівня фінансової стійкості торговельного 
підприємства  виходячи зі стратегічних його цілей. На даному етапі, 
враховуючи  запропоновану  модель взаємодії факторів, що впливають 
на управління фінансовою стійкістю підприємства, проводиться пошук 
проблемного етапу в трансформації фінансових ресурсів підприємства 
та виявляються причини появи негативних чинників, що знижу-
ють фінансову стійкість торговельного підприємства за допомогою 
показників оперативної, тактичної та стратегічної  оцінки. 

Після виявлення негативних чинників, що знижують фінансову 
стійкість торговельного підприємства, реалізується механізм пріори-
тетного управління фінансовою стійкістю, коли з проблемними 
суб'єктами на відповідних стадіях трансформації фінансових ресурсів 
взаємодіють профільні служби підприємства.

Таким чином, теоретичний аналіз показав, що якісна зміна механізму 
управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства 
забезпечується сукупністю виробничих, адміністративних, 
інноваційних і інтеграційних  чинників, які представляють собою си-
стему зовнішнього та внутрішнього впливу на систему управління 
фінансовою стійкістю торговельного підприємства з метою його пере-
творення в адекватний стан відносно життєвого циклу підприємства. 
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В результаті трансформації вихідного стану системи управління 
фінансовою стійкістю торговельного підприємства  відбувається ре-
зультативний вплив на механізм та стиль управління, якому відповідає 
певна мета, комплекс доступних фінансових методів, інструментів, 
важелів та каналів для залучення фінансових активів.

Враховуючи наявність і рівень розвитку кожного з перерахова-
них факторів управління визначається життєвий цикл торговельного 
підприємства  та особливості управління його фінансовою стійкістю.

Висновки  та пропозиції. Отже, з метою забезпечення підвищення 
конкурентоспроможності та інноваційної активності торговельного 
підприємства розроблено механізм  управління фінансовою стійкістю 
торговельного підприємства, який реалізується за допомогою поєднання 
двох типів управління: орієнтованого та пріоритетного. Розроблений 
механізм управління функціонує з урахуванням певних організаційних 
структур, принципів, методів, фінансових інструментів, правових норм 
з метою встановлення оптимальних параметрів структури та обсягу 
фінансових активів, з їх залученням з різних джерел і в різноманітних 
формах для підвищення конкурентоспроможності та інноваційної 
активності торговельного підприємства при дотриманні заданого рівня 
фінансової стійкості. Механізм управління фінансовою стійкістю тор-
говельного підприємства забезпечується сукупністю виробничих, 
адміністративних, інноваційних і інтеграційних  чинників, які пред-
ставляють собою систему зовнішнього та внутрішнього впливу на си-
стему управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства 
з метою його перетворення в належний стан відносно життєвого ци-
клу підприємства. В результаті трансформації вихідного стану систе-
ми управління фінансовою стійкістю торговельного підприємства  
відбувається результативний вплив на механізм та стиль управління, 
якому відповідає певна мета, комплекс доступних фінансових методів, 
інструментів, важелів та каналів для залучення фінансових активів.
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В статье рассматриваются вопросы формирования механизма управления 
финансовой устойчивостью торгового предприятия. Определены элементы 
механизма управления финансовой устойчивостью предприятия. Сформирован 
механизм управления финансовой устойчивостью предприятия. Исследованы и 
определены основные функции механизма управления финансовой устойчивостью 
предприятия.
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FORMATION OF THE MANAGERIAL MECHANISM  
OF THE TRADE ENTERPRISE’S FINANCIAL STABILITY

Summary
The article deals with the question of the management mechanism formation for 

the trading enterprise’s financial stability. The elements of the mechanism of managing 
the trading enterprise’s financial stability are determined. A mechanism for managing 
the trading enterprise’s financial stability has been formed. The main functions of the 
managerial mechanism of the trading enterprise’s financial stability are investigated and 
determined.
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The developed mechanism of management functions with account of certain 
organizational structures, principles, methods, financial instruments, and legal norms in 
order to determine the optimal parameters of the financial assets’ structure and volume, 
with their involvement from different sources and in various forms for increasing the 
trading company’s competitiveness and innovation activity with due of the observance of 
the given level of financial stability. The mechanism of the trading enterprise’s financial 
sustainability of management is provided by a set of production, administrative, innova-
tion and integration factors that represent the system of external and internal influence on 
the trading enterprise’s financial sustainability management system in order to transform 
it into a proper condition in relation to the life cycle of the enterprise. As a result, the 
transformation of the trading enterprise’s financial sustainability management system’s 
initial state, the influence on the mechanism and management style that corresponds to a 
certain goal, the complex of available financial methods, tools, leverage and channels for 
attracting financial assets is taking place.

Keywords: analytical support, financial stability management, financial results, 
income, expenses, trade enterprise, mechanism.
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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглядаються питання, щодо формування механізму управління  
результатами діяльності торговельного підприємства. Досліджено структура 
управління результатами діяльності торговельного підприємства з використанням 
сегментної складової. Сформовано механізм управління результатами діяльності 
торговельного підприємства. Визначені основні задачі системи управління ре-
зультатами діяльності торговельного підприємства. В залежності від структу-
ри результатів діяльності торговельного підприємства запропоновано систему 
цільових показників, за допомогою яких можливо максимізувати ефективність си-
стеми управління результатами діяльності торговельного підприємства в рамках 
відповідного механізму управління.

Ключові слова: механізм, результати діяльності, торговельне 
підприємство, система управління, фінансові результати, економічні результати, 
екологічні результати, соціальні результати, сукупний дохід.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Постійні трансфор-
маційні процеси, у яких перебуває національний макроекономічний 
простір  України, вимагає пошуку та формування сучасної концепту-
альної підтримки системи управління результатами діяльності суб’єкта 
господарювання. Зміна векторів стратегічного розвитку національної 
економіки визначила, відповідно,  сучасні орієнтири в діяльності торго-
вельних підприємств, які зумовлюють необхідність розвитку теорії та 
методології управління результатами господарювання з використанням 
сучасного механізму управління. Удосконалення системи управління, у 
тому числі управління результатами діяльності торговельного підпри-
ємства, потребує процедури наповнення її відповідним  механізмом, 
який значно підвищить ефективність управління у мінливому ринково-
му середовищі та забезпечить досягнення стратегічної мети торговель-
ного підприємства.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами ін-
струментальної підтримки системи управління результатами діяль-
ності торгівельних підприємств займалися такі українські науковці 
Ю. М. Сафонов, Ю. М. Мельнік, Є. І. Масленніков, І. А. Маркіна, 
Ю. Г. Козак та інші. 

Постановка завдання. Сформувати механізм управління  результа-
тами діяльності торговельного підприємства.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасних умовах 
господарювання, з точки зору економічної науки, механізм представ-
ляє собою послідовність етапів розробки основних цілей управління і 
комплекс способів для їх досягнення, включаючи окремі процедури та 
інструменти. 

Проблемам визначення поняття «механізм управління» присвячені 
дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених, які розглядають дану 
категорію з різних позицій. А саме, як засіб господарювання суб’єкта, 
як систему інструментів, які застосовуються для управління процесами, 
у тому числі виробництвом, та як систему управління на макрорівні.

 Таким чином, відрізняється і термінологічний апарат: «економічний 
механізм», «господарський механізм», «організаційно-економічний ме-
ханізм», «механізм управління», «господарський механізм управління».  

Економічний механізм, на думку Г. Я. Ільницької – це основна части-
на господарського механізму підприємства, що включає економічні ме-
тоди, способи, форми та інструменти впливу на економічні відносини 
і процеси.  Досліджуючи проблематику механізму розвитку функціо-
нування економічних систем перехідного періоду А. Чухно, застосовує 
категорію «господарський механізм», розглядаючи його, як механізм дії 
та використання економічних законів, багатоскладову систему, що ви-
ступає, як функціональна частина виробничих відносин, виражає вза-
ємодію останніх із продуктивними силами і надбудовою [1]. 

Економічний механізм забезпечує формування і визначення сприят-
ливих економічних, організаційних, правових та інших умов розвитку 
економічного потенціалу й підвищення ефективності його використан-
ня, а також надання державної цінової, фінансової та інших видів допо-
моги національним товаровиробникам [2].

Отже, базуючись на існуючих тлумаченнях авторів щодо досліджу-
ваної  категорії, на нашу думку, «механізм управління результатами 
діяльності підприємства» представляє собою багаторівневу систему 
взаємопов’язаних складових: організаційної системи, системи забезпе-
чення та системи реалізації, які наповнюючись відповідними елемента-
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ми (принципами, методами, інструментами), забезпечують досягнення 
поставленої мети управління результатами діяльності на окремому тор-
говельному підприємстві з урахуванням факторів впливу.       

Сучасні наукові розробки у сфері управління фінансовими резуль-
татами характеризуються широким спектром досліджень вітчизняних 
та закордонних вчених, експертів, практиків. Однак, системне обґрун-
тування основних елементів механізму управління результатами діяль-
ності торговельного підприємства, удосконалення управління процеса-
ми використання результатів за окремими напрямками є дискусійним 
питанням та потребує відповідних теоретико-методологічних розробок 
з урахуванням відповідних чинників та сегментних складових.  

Забезпечення ефективного управління результатами діяльності 
торговельних  підприємств є важливим стратегічним завданням для 
кожного суб’єкта господарювання, які повинні чітко усвідомлювати 
необхідність застосування комплексного та системного підходів до 
реалізації даного завдання, що дозволить забезпечити його оптималь-
не вирішення, враховуючи всі фактори впливу зовнішнього та вну-
трішнього середовища. 

Дієвість механізму управління результатами діяльності підприєм-
ства базується на побудові ефективної структурі управління. При  цьо-
му  формування відповідної структури управління результатами діяль-
ності торговельного підприємства здійснюється за рахунок правильної  
розстановки  акцентів на окремих етапах процесу управління з ура-
хуванням використання сегментної складової.  Структура управління 
результатами діяльності торговельного підприємства з використанням 
сегментної складової представлена на рис. 1.  

Деякі автори виділяють три підсистеми управління результата-
ми діяльності підприємства – формування, розподіл та використан-
ня результатів. На нашу думку, управління результатами діяльності 
підприємства пов’язано, перш за все, з процесами планування, форму-
вання, розподілу та використання результатів за всіма видами діяльності 
торговельного підприємства з урахуванням сегментної складової. 

Управління процесом планування результатів діяльності підпри-
ємства, в тому числі економічних, фінансових, соціальних та 
екологічних результатів, базується на розробці та визначенні основних 
напрямків діяльності підприємства для досягнення необхідного рівня 
результативності. Визначення планових показників основане на даних 
оцінки та аналізу факторів впливу внутрішнього та зовнішнього сере-
довища.  
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Планування  фінансових результатів передбачає розробку планів 
щодо обсягів операційної, фінансової та інвестиційної діяльності тор-
говельного підприємства. 

Рис. 1. Структура управління результатами діяльності торговельного 
підприємства

При цьому доцільно використовувати метод бюджетування, 
який забезпечує процес складання та реалізацію фінансового плану 
діяльності торговельного підприємства з урахуванням особливостей 
використання ресурсів та потреб підприємства. Сутність бюджетування 
більш детально розглядалась в попередньому розділі.  

Процес планування соціальних та екологічних результативних 
показників діяльності торговельного підприємства повинен врахову-
вати якісні та кількісні показники результатів соціальної діяльності 
підприємства: умови праці робітників; житлові і культурно-побутові 
умови працівників; рівень середньої заробітної плати; показники рівня 
здоров’я працівників підприємства. 
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Головною метою планування соціальних результатів є спонукан-
ня людини до праці з повною самовіддачею, а також створення умов 
для такої праці на окремому підприємстві, посилення матеріальної 
зацікавленості кожного працівника в підвищенні показників діяльності 
торговельного підприємства за умови використання відповідних 
соціальних технологій.  

В процесі планування результативних показників обов’язковим є 
урахування відповідних факторів впливу зовнішнього та внутрішнього 
середовища. Крім того, необхідно систематизувати окремі фактори в 
залежності від рівня впливу та умов дії для торговельного підприємства.     

Управління формуванням результатів діяльності, у тому числі 
фінансових, соціальних, економічних та екологічних, базується на 
визначенні складових, які є основою для розрахунку зазначених 
результатів. 

Важливим елементом процесу управління формуванням результатів 
діяльності є розрахунок результативних показників на основі визначен-
ня доходів і витрат.  

Звичайно, фінансовий результат діяльності торговельного 
підприємства формується за видами діяльності, тобто прибуток 
підприємства – це сума прибутку від операційної, інвестиційної, 
фінансової діяльності торговельного підприємства.  При цьому 
необхідним є побудова відповідної системи управління формуван-
ням позитивного фінансового результату, яка базується  на впливі на 
нього через фактори, які визначають відповідні фінансові результати 
підприємства. 

Етап управління фінансовими результатами підприємства є ключовим 
процесом, ефективність якого впливає на успішність функціонування 
загальної системи управління підприємством, а також на темпи 
економічного та соціального розвитку торговельних  підприємств. 

Процедура визначення інтегрованої вартісної оцінки сукупних 
результатів діяльності  торговельного підприємства базується на 
визначенні окремих результативних показників за всіма напрямками 
діяльності торговельного підприємства. 

 Лише за умови вартісної оцінки результатів діяльності  суб’єкта 
господарювання, а саме, соціальних та екологічних, є можливість 
їх урахування при визначенні показників ефективності діяльності 
підприємства.  В залежності від періоду діяльності, від зовнішніх 
та внутрішніх факторів впливу, соціальні й екологічні результати 
діяльності підприємства можуть бути як позитивними, так і негатив-
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ними за окремими ознаками (забруднення навколишнього середовища, 
соціальний ефект впливу рівня автоматизації та комп’ютеризації вироб-
ничого процесу та інші).  

Головною метою управління процесом формування результатів 
діяльності є складання умов, за яких можливо суттєво впливати на 
оптимізацію витрат та максимальне підвищення сукупного доходу 
підприємства від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.      

Саме в отриманні високого рівня як  фінансового, так й інших 
результатів діяльності зацікавлені всі суб’єкти господарювання, тому 
що використання отриманих результатів вирішує проблеми розши-
рення напрямків діяльності підприємства, реалізацію інвестиційно-
інноваційних та соціальних проектів. Крім того, ефективна, стабільна 
і прибуткова діяльність торговельного підприємства може бути забез-
печена застосуванням наукових методів планування, оцінки й аналізу 
прибутку та визначення ефективних напрямів його використання. 

Процес формування результатів діяльності може змінюватись за-
лежно від загальних цілей розвитку підприємства.  Метою форму-
вання результатів діяльності є високі темпи зростання відповідних 
показників за умови  спрямованості підприємства на збільшення 
обсягів реалізації, завоювання частки ринку, максимізацію прибутку, 
отримання соціального та екологічного ефекту. Однак, більшість тор-
говельних  підприємств у сучасних умовах господарювання підтримує 
свою діяльність у стабільному стані, задовольняючись мінімальним 
рівнем рентабельності та забезпечуючи  поточну платоспроможність 
підприємства. 

Таким чином, використання раціональної системи управління до-
ходами, витратами, податковими платежами та ризиками дозволяє 
значно підвищити рівень ефективності функціонування процесу фор-
мування результатів діяльності торговельного підприємства.  Про-
цес управління розподілом результатів діяльності торговельного 
підприємства розпочинається з визначення основної мети та напрямків  
розподілу фінансових, соціальних та екологічних результатів діяльності 
підприємства.   

Саме процес формування фінансових результатів підприємства, а та-
кож характер їх розподілу визначають функціональність та ефективність 
політики управління прибутком торговельного підприємства. Важли-
вим аспектом є чітке визначення напрямків його майбутнього викори-
стання в різних формах зворотного зв’язку з урахуванням стратегічної 
мети розвитку торговельного підприємства, що, в свою чергу, формує 
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суттєві напрямки діяльності підприємства і характер розподілу прибут-
ку. Визначення основних напрямків  розподілу результатів діяльності 
підприємства здійснюється з урахуванням:

– загальних потреб у сукупному доході за напрямками його викори-
стання та формування цільової структури розподілу сукупного доходу;

– пріоритетності у використанні прибутку за окремими напрямками 
діяльності підприємства; 

–  розрахунку оптимального розміру резервного капіталу 
підприємства та забезпечення його поповнення.

Процедури розподілу результатів діяльності підприємства без-
посередньо реалізують основну мету політики управління ними – 
підвищення рівня прибутковості та отримання відповідного соціального 
ефекту.  При цьому розраховуються пропорції між поточними виплата-
ми доходу на капітал і зростанням сукупного доходу  у майбутньому 
періоді. 

Саме забезпечення ефективного управління результатами діяльності 
підприємства визначає окремі вимоги щодо здійснення даного процесу: 

– системність та комплексність при прийнятті управлінських 
рішень,  які напряму або опосередковано впливають на кінцеві резуль-
тати управління.  Іноді такий вплив може мати негативний характер, 
тому управління результатами діяльності підприємства повинне розгля-
датись з точки зору комплексної системи дій, яка забезпечить розробку 
взаємозалежних управлінських рішень, кожне з яких робить свій внесок 
у результативність формування і використання результатів діяльності 
торговельного підприємства; 

– суцільна інтегрованість із загальною системою управління тор-
говельним підприємством: кожне управлінське рішення впливає 
на результативність діяльності як окремих напрямків діяльності 
підприємства, так і в цілому по підприємству.  При цьому важливим 
аспектом є  наявність органічної інтегрованості системи управління ре-
зультатами діяльності підприємства із загальною існуючою системою 
управління; 

–  значна динаміка процесу управління, яка базується на управлінських 
рішеннях з урахуванням зміни факторів впливу внутрішнього та 
зовнішнього середовища, включаючи окремі  умови функціонування 
торговельного підприємства;

–  різноманітність підходів щодо розробки відповідних управлінських 
рішень з  формування, розподілу та використання результатів діяльності 
підприємства, враховуючи   альтернативні проекти управлінських 
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рішень та процедуру вибору найбільш ефективного, з урахуванням 
ґрунтовної системи критеріїв, які визначають політику управління ре-
зультатами діяльності підприємства. 

Процес управління використанням результатів діяльності 
підприємства представляє собою, з одного боку, підсумковий етап 
управління результатами діяльності, з іншого – основу етапу управління 
плануванням результатів, тому як містить можливий потенціал для 
реалізації управлінських рішень щодо стратегії розвитку суб’єкта го-
сподарювання.

Важливим кроком даного процесу є використання сукупного доходу 
у відповідності зі стратегією підприємства, який можливо здійснювати 
у декілька етапів, враховуючи результати ретроспективної оцінки 
використання результатів діяльності, у тому числі фінансових та 
економічних, на основі відповідного обліково-аналітичного забезпечен-
ня;   аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на ефективність 
використання результатів діяльності підприємства; формування си-
стеми управлінських рішень із забезпечення повного та ефективно-
го використання сукупного доходу; контроль та  коригування деяких  
управлінських рішень щодо використання сукупного доходу з ураху-
ванням ефективної складової відповідної  діяльності  торговельного 
підприємства.  

Для формування оптимальної системи управління результата-
ми діяльності торговельного підприємства необхідним є формуван-
ня відповідної організаційно-управлінської структури, яка дозволить 
ефективно та комплексно реалізувати відповідні завдання та методи 
управління результатами в процесі функціонування даної структури 
для успішного досягнення стратегічної  мети підприємства  за умови 
застосування обліково-аналітичного інструментарію.  

При цьому необхідність побудови відповідного механізму 
управління результатами діяльності торговельного підприємства, який 
повинен інтегруватись в загальну систему управління торговельним 
підприємством, стає все більш актуальною.  

На рис. 2 представлено механізм управління  результатами 
діяльності торговельного підприємства, який включає окремі систе-
ми. Кожна система на своєму етапі виконує поставлені цілі, що посту-
пово наближає до виконання основної мети управління результатами 
діяльності підприємства – підвищення якісних та кількісних показників 
результативності та максимально ефективне використання отриманих 
результатів за всіма напрямками діяльності підприємства.
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Рис. 2. Механізм управління результатами діяльності торговельного 
підприємства
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Головною метою процесу управління результатами діяльності торго-
вельного підприємства є отримання максимальних результатів за умови 
ефективного використання потенціалу торговельного підприємства: ви-
робничого, фінансового, трудового, матеріального, науково-технічного 
та інфраструктурного з урахуванням факторів впливу зовнішнього та 
внутрішнього середовища. 

Реалізація зазначеної мети можлива за умови дії системи 
функціонування механізму управління результатами діяльності торго-
вельного підприємства, яка включає наступні підсистеми: організаційну 
систему, систему забезпечення та систему реалізації.  

Для обґрунтування ефективності та дієвості механізму управління 
результатами діяльності підприємства необхідно дослідити 
функціонування кожної підсистеми окремо та у взаємозв’язку.   

Отже, організаційна система механізму управління базується на 
визначені суб’єктів та об’єктів управління з виділенням відповідних 
функцій та принципів: загальних та специфічних. 

Враховуючи специфіку діяльності, суб’єктами управління результа-
тами на торговельному підприємстві на стратегічному рівні управління 
є власники підприємств та управлінці вищої ланки, а на  тактичному та 
оперативному  рівні –  це функціональні директори та керівники центрів 
відповідальності за окремими питаннями. Крім того, в якості суб’єктів 
управління можуть виступати посадові особи фінансової служби або 
інші працівники, у компетенцію яких входять управлінські функції та 
організація грошового обороту підприємства та які перебувають на 
різних ієрархічних рівнях управління: головний бухгалтер, фінансовий 
директор, адміністративний директор, керівник фінансово-збутової 
служби підприємства та інші. 

Суб’єктами управління  в зазначеному контексті виступають 
керівники відповідних підрозділів підприємства та працівники, які за-
безпечують процес управління під час дії даного механізму. Важливим 
аспектом є залучення найбільш кваліфікованих та професійних фахівців 
до складу суб’єктів управління результатами діяльності підприємства, 
що забезпечить ефективність прийняття та реалізації управлінських 
рішень щодо планування, формування та використання результатів 
діяльності. Правильна координація даних працівників за допомогою 
мотивації та стимулювання діяльності допоможе значно покращити 
ефективність їх роботи та вплине на кінцевий результат.     

Звертаючи увагу на об’єкти фінансового управління, важливо 
підтвердити постійну взаємодію та їх взаємообумовленість із суб’єктами 
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управління, що формує відповідні задачі та варіанти управлінських 
рішень, забезпечуючи раціональну мобілізацію та ефективне викори-
стання всіх наявних ресурсів підприємства.  

В свою чергу, об’єктами управління результатами діяльності є 
економічні, фінансові, соціальні та екологічні показники, які є як 
об’єктами впливу суб’єктів управління під час реалізації відповідних 
управлінських рішень, так і окремими результативними показниками, 
за допомогою яких можливо говорити щодо ефективності як напрямків 
діяльності торговельного підприємства, так і його діяльності в цілому.   

Індикаторами об’єктів  управління є абсолютні та відносні показни-
ки: сукупний дохід торговельного підприємства, вартість майна, пода-
ткове навантаження, валовий та чистий прибуток,  обсяг виготовленої та 
реалізованої продукції, показники екологічної ефективності діяльності 
підприємства та інші. 

Враховуючи сформульовані цілі та завдання, об’єктом управління 
можуть бути фінансові та обсягові  результати діяльності підприємства 
у взаємозв’язку та з урахуванням відповідних чинників та процесів, які 
створюють передумови для їх формування, а також факторів впливу 
зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Саме процес ефективного фінансового управління результата-
ми діяльності підприємства слід розглядати як сукупність операцій, 
які реалізуються у певній послідовності, з яких складається вплив 
суб’єктів управління результатами діяльності на відповідний об’єкт, 
який забезпечує правильність управлінських рішень.  

Основні завдання управління результатами діяльності підприємства:
1. Ефективне функціонування системи управління результатами 

діяльності підприємства та взаємопов’язаність із загальною 
системою управління торговельним підприємством. 

2. Створення умов для забезпечення максимального розміру ре-
зультативних показників діяльності підприємства за всіма на-
прямками діяльності;

3. Формування комплексності та якості процесу формування та 
використання  результатів діяльності підприємства у відповід-
ності до стратегічних цілей;

4. Досягнення достатнього рівня економічної, соціальної та еколо-
гічної безпеки торговельного підприємства за умови урахуван-
ня впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; 

5. Забезпечення ефективної системи мотивації персоналу, орієн-
тованої на досягнення запланованих економічних, фінансових, 
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соціальних та екологічних результатів діяльності підприємства 
з урахуванням постійного впливу несприятливих внутрішніх та 
зовнішніх чинників;

6. Виявлення резервів підвищення позитивних результатів діяль-
ності за рахунок оптимізації відповідних витрат.   

Реалізація поставлених завдань для досягнення мети процесу 
управління результатами діяльності підприємства здійснюється за до-
помогою системи принципів, які поділяються на дві групи: загальні 
та специфічні.  У своїй сукупності визначені принципи створюють 
струнку систему правил, яка забезпечує високу ефективність механізму 
управління.

Враховуючи існуючи підходи, на нашу думку, до системи управління 
результатами діяльності торговельного підприємства доцільно 
віднести загальні (універсальні) принципи управління, а саме: прин-
цип цілеспрямованості, плановості, компетентності, дисципліни, кон-
тролю, стимулювання, наукової обґрунтованості управління, прин-
цип справедливості, принцип ієрархічності управлінських рішень; 
принцип економічності та ефективності процесу управління; прин-
цип послідовності, системності, динамічності; принцип гнучкості 
організаційних структур та адаптивність системи, варіативності 
підходів до розробки управлінських рішень; принцип своєчасності при-
йняття управлінських рішень.  

Враховуючи специфіку управління результатами діяльності 
підприємства, до специфічних принципів управління належать: принцип  
орієнтованості на довгостроковий ефект від використання результатів; 
прагнення до удосконалення; принцип оптимального  об’єднання  
інтересів підприємства та економічних, соціальних інтересів розвит-
ку регіону; принцип функціональної дефініції; принцип динамізму та 
стратегічної орієнтованості; принцип безумовної відповідальності; 
принцип соціальної та екологічної спрямованості управління результа-
тами діяльності. 

Реалізація зазначених принципів здійснюється через відповідні 
функції управління результатами діяльності, а саме: планування, 
організація, регулювання, координування, контролювання. Кожна із 
представлених функцій управління реалізується у здійсненні будь-якого 
управлінського процесу та наближає до досягнення стратегічної мети 
торговельного підприємства. Під час практичної діяльності функції 
управління тісно пов’язані одна з одною, що безпосередньо забезпечує 
ефективне функціонування як системи управління результатами, так і 
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підприємства в цілому, з урахуванням факторів впливу зовнішнього та 
внутрішнього середовища.      

Стабільне функціонування механізму управління результатами 
діяльності неможливе без діючої системи забезпечення, яка включає 
основні види потенціалу підприємства у відповідному взаємозв’язку. 
Важливою складовою забезпечення механізму управління результата-
ми діяльності торговельного підприємства є ресурсне забезпечення, яке 
виконує відповідну роль поряд з інформаційним, нормативно-правовим 
та  обліково-аналітичним забезпеченням процесу управління суб’єкта 
господарювання.  

Дана система забезпечує оптимальність функціонування всіх систем 
механізму управління результатами діяльності, враховуючи загальну 
стратегію підприємства. Основним елементом ресурсного забезпечен-
ня є трудові ресурси, тобто суб’єкти управління, які визначають резер-
ви підвищення ефективності діяльності підприємства та забезпечують 
дію механізму управління результатами. В рамках зазначеної мети про-
цесу управління результатами діяльності підприємства фінансовий, 
матеріальний, технологічний та інноваційний  потенціал виконує роль 
фактору внутрішнього резерву для виконання поставлених завдань.      

Інформаційне та нормативно-правове забезпечення системи 
функціонування механізму управління результатами діяльності 
підприємства представляє собою сукупність документів, які створю-
ють нормативно-методичне і правове забезпечення функціонування 
управління результатами. 

На нашу думку, дієвість відповідних систем механізму управління 
результатами діяльності підприємства потребує відповідного 
інформаційного забезпечення, тому формування інформаційної бази 
визначено вихідною підсистемою процесу управління результатами 
торговельного підприємства.

Саме зміст системи інформаційного забезпечення управління ре-
зультатами діяльності обумовлюється видами діяльності підприємства, 
організаційно-правовою формою, а також відповідними зовнішніми 
чинниками. При ухваленні стратегічних рішень в управлінні резуль-
татами діяльності торговельного підприємства формування офіційних 
даних є основою для проведення аналізу і прогнозування зовнішнього 
середовища функціонування підприємства, що здійснюється за допо-
могою відповідних  макроекономічних  показників розвитку країни 
та показників галузевого розвитку підприємств. Своєчасно отримана 
суб’єктами управління інформація про стан показників, які характе-
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ризують  відповідні результати діяльності торговельного підприємства 
суттєво підвищує ефективність управлінських рішень. Важливим 
аспектом інформаційного забезпечення є формування та передача 
необхідних даних для можливості прийняття правильних управлінських 
рішень професійним управлінським персоналом торговельного 
підприємства, з урахуванням принципів своєчасності, точності,  повно-
ти та достовірності. 

Нормативно-правове забезпечення механізму управління результа-
тами  базується на спеціальних законних та підзаконних актах, які ре-
гулюють податкові, інвестиційні, інноваційні, соціальні та екологічні  
питання, пов’язані з основними аспектами управління результатами 
діяльності підприємства. Дотримання суб’єктами управління норм 
чинного законодавства забезпечить досконалість та правильність при 
прийнятті управлінських рішень щодо процесу планування, формуван-
ня та реалізації результатів діяльності суб’єктів господарювання. 

Для управління прибутком підприємства необхідна релевант-
на інформація щодо процесів його формування та розподілу. Така 
інформація формується за допомогою системи обліково-аналітичного 
забезпечення, що надає управлінському персоналу інформацію у 
вигляді форм фінансової, податкової, управлінської та статистичної 
звітності, аналітичних даних, необхідних для здійснення оперативного 
аналізу процесу формування та використання прибутку підприємства, 
виходячи із підпорядкованості загальним цілям системи управління.

Обліково-аналітичне забезпечення представляє собою інтегровану 
система обліку та аналізу, що систематизує інформацію для 
обґрунтування бізнес-стратегії, координації напрямів перспективного 
розвитку підприємства, системної оцінки ефективності реалізації опе-
ративно-тактичних та стратегічних управлінських рішень  [3].

Детального дослідження потребує облікове та аналітичне забезпе-
чення  механізму управління результатами діяльності, яке ґрунтується 
на даних бухгалтерського та статистичного обліку. 

Швидкість та якість отримання облікової інформації залежить від 
правильності організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Про-
цес  обробки первинної інформації про господарські процеси, ведення 
облікових регістрів та формування фінансової звітності потребує від 
виконавців знань, навичок та чіткості дій.   

Достовірна облікова інформація є основою для проведення оцінки 
та аналізу стану фінансово-господарської діяльності підприємства, 
у тому числі щодо результатів діяльності. При цьому отримана 
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аналітична інформація включає в себе результати здійснення процедур 
математичної і логічної обробки прогнозної, облікової і нормативної 
інформації по заданих алгоритмах розрахунку з урахуванням зовнішніх 
та внутрішніх факторів впливу. 

Функціонування механізму управління результатами діяльності 
підприємства неможливе без застосування відповідних методів та 
важелів. 

Для ефективності взаємодії всіх визначених систем механізму 
обов’язковим вважається проведення діагностики на відповідних ета-
пах управління. Застосування управлінської діагностики проводиться 
в основному за допомогою методичного підходу, (пропозиція експер-
тних послуг), який базується на формулюванні чітких завдань для кон-
сультанта для отримання необхідної інформації щодо стану процесу 
управління результатами діяльності підприємства.           

Оцінити роботу суб’єктів управління можливо за допомогою якісних 
та кількісних показників з урахуванням відповідних систем механізму 
управління результатами діяльності підприємства. 

До якісних показників ефективності суб’єктів управління 
відносяться: науково-технічний та інноваційний рівень суб’єктів 
управління (можливість використання наукових методів з урахуван-
ням інноваційної складової, а також обчислювальної техніки); рівень 
культури управління та культури праці робітників апарату управління 
(відповідний стиль керівництва, наявність конфліктних ситуацій, ви-
користання робочого часу); обґрунтованість управлінських рішень, 
які приймаються суб’єктами управління; повнота і достовірність 
інформації, якою володіють суб’єкти управління результатами 
діяльності підприємства. 

Для цілей управлінської діагностики якісна характеристика повинна 
бути доповнена відповідними кількісними показниками для отриман-
ня всебічної інформації щодо стану процесу управління результатами 
діяльності підприємства.   

В залежності від структури результатів діяльності торгівельного 
підприємства пропонуємо використовувати наступну систему цільових 
показників, за допомогою яких можливо максимізувати ефективність си-
стеми управління результатами діяльності торговельного підприємства 
в рамках відповідного механізму управління (табл. 1).

Завершальним етапом побудови системи функціонування механізму 
управління результатами діяльності виступає система реалізації, яка 
містить процес управління оптимізацією витрат та максимізацією 
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доходів торговельного підприємства. При цьому обов’язковим є форму-
вання та реалізація ефективних стратегічних рішень щодо результатів 
діяльності суб’єкта господарювання.    

Таблиця 1 
Система цільових показників для забезпечення ефективності 

управління результатами діяльності торговельного підприємства

Ефективність реалізації механізму управління результатами 
діяльності підприємстві напряму залежить від рівня якості організа-
ційної системи та системи забезпечення. 

Усі дослідженні складові системи механізму управління результата-
ми діяльності торгівельного підприємства взаємодіють між собою за 
допомогою відповідних методів та важелів, які забезпечують процес 
управління необхідним інструментарієм та наближають до досягнення 
стратегічної мети діяльності підприємства.       

Дієвість механізму управління результатами діяльності торговельно-
го підприємства залежить від оптимальної наповненості взаємозалежних 
підсистем відповідними елементами, які функціонують за допомогою 
інструментів та методів, та забезпечують ефективність всієї системи 
управління економічними, фінансовими, соціальними та екологічними 
результатами діяльності підприємства. Крім того, функціонування 
ефективного механізму управління результатами діяльності забезпе-
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Таблиця 1  

Система цільових показників для забезпечення ефективності 
управління результатами діяльності торговельного підприємства 

№ Відповідний результат 
діяльності підприємства Цільові показники 

1 Економічні результати 

Обсяг реалізованих товарів; 
Вартість майнового комплексу підприємства;  
Рентабельність продаж; 
Коефіцієнт реінвестування;  
Інші   

2 Фінансові результати 

Чистий фінансовий результат (прибуток, збиток); 
Сукупний дохід; 
Коефіцієнт ефективності розподілу прибутку; 

Коефіцієнт комерційної рентабельності; 
Інші  

3 Соціальні результати 

Розмір заробітної плати персоналу; 
Умови праці та стан охорони праці; 
Розмір відрахувань на соціальні заходи; 
Інші   

4 Екологічні результати  
Сума екологічного податку; 
Інші  
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чить підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства, належ-
ний стан економічної безпеки та розвиток з орієнтацією всієї системи 
управління на довгострокову перспективу.      

Висновки  та пропозиції. Таким чином, забезпечення ефективного 
управління результатами діяльності торговельних  підприємств є важли-
вим стратегічним завданням для кожного суб’єкта господарювання, які 
повинні чітко усвідомлювати необхідність застосування комплексного 
та системного підходів до реалізації даного завдання, що дозволяє за-
безпечити його оптимальне вирішення, враховуючи всі фактори впливу 
зовнішнього та внутрішнього середовища. Визначені аспекти спонука-
ли розробити механізм управління результатами діяльності торговель-
ного підприємства. Запропонований механізм включає окремі складові 
(системи). Кожна система на своєму етапі виконує поставлені цілі, які 
поступово наближають до виконання основної мети управління резуль-
татами діяльності підприємства – підвищення якісних та кількісних 
показників результативності та максимально ефективне використання 
отриманих результатів за всіма напрямками діяльності підприємства. 
У розробленому механізмі передбачене семантичне моделювання  
елементів управління результатами діяльності підприємства, що забез-
печить визначення суттєвого впливу відповідних складових на показни-
ки результатів діяльності торговельного підприємства.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся формирования механиз-
ма управления результатами деятельности предприятия. Исследована структура 
управления результатами деятельности торгового предприятия с использованием 
сегментной составляющей. Сформирован механизм управления результатами де-
ятельности предприятия. Определены основные задачи системы управления ре-
зультатами деятельности предприятия. В зависимости от структуры результатов 
деятельности торгового предприятия предложена система целевых показателей, с 
помощью которых можно максимизировать эффективность системы управления 
результатами деятельности торгового предприятия в рамках соответствующего ме-
ханизма управления.

Ключевые слова: механизм, результаты деятельности, торговое пред-
приятие, система управления, финансовые результаты, экономические результаты, 
экологические результаты, социальные результаты, совокупный доход.
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FORMING THE MECHANISM OF MANAGEMENT  
OF RESULTS OF TRADE ENTERPRISE’S ACTIVITY 

Summary
The article deals with the question of the formation of a mechanism for manag-

ing the results of a trading company. The structure of management of the results of activ-
ity of a trading enterprise using a segment component was investigated. A mechanism 
for managing the results of a trading company activity is formed. The basic tasks of the 
management system of the results of the activity of a trading enterprise are determined. 
Depending on the structure of the results of the activity of the trading company, a system 
of target indicators is proposed, with which it is possible to maximize the effectiveness 
of the management system of the results of the activity of the trading enterprise within 
the framework of the corresponding management mechanism.

Ensuring effective management of the outcomes of trading enterprises is an im-
portant strategic task for each economic entity that must clearly understand the need for 
integrated and systematic approaches to the implementation of this task, which ensures 
its optimal solution, taking into account all factors of the external and internal environ-
ment. The identified aspects have prompted the development of a mechanism for manag-
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ing the results of a trading company. The proposed mechanism includes separate compo-
nents (systems). Each system at its own stage fulfills the set goals, which gradually bring 
to the main goal of managing the results of the enterprise - improving the qualitative and 
quantitative performance indicators and maximizing the effective use of the results in 
all areas of the enterprise. The developed mechanism foresees semantic modeling of the 
elements of management of the results of the enterprise, which will ensure the determina-
tion of the significant impact of the relevant components on the performance indicators 
of the trading company.

Keywords: mechanism, activity results, trading company, management system, 
financial results, economic results, ecological results, social results, cumulative income.
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ 
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

У статті пропонується методичний підхід до діагностики інституціональ-
ної складової торговельного підприємницького середовища. Розроблено матрицю 
типологізації середовища в трансформаційній економіці, за допомогою якої на 
основі двокритеріального підходу встановлюється його тип, або «діагноз». У якос-
ті критеріїв обрано темпи річного галузевого росту роздрібної торгівлі і динаміч-
ність та якість реформ інституціонального державного проектування. 

Ключові слова: роздрібна торгівля, інституціональний розвиток,  підпри-
ємництво, підприємницьке середовище.

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. При діагностуванні 

середовища торговельної підприємницької діяльності виникає пробле-
ма одночасної оцінки стану широкого комплексу факторів, які справля-
ють різноспрямований та неоднозначний вплив на бізнес. Тим більше 
ця проблема актуалізується для країн, які перебувають в стані еконо-
мічної трансформації: варіативність реформ інституціонального проек-
тування є додатковим фактором урізноманітнення середовищ. Вчасне 
дослідження і діагностика інституціонального середовища дає змогу не 
лише виявити актуальні тенденції в поведінці торговельних суб’єктів, 
а й прогнозувати траєкторію його майбутнього розвитку, що являє на-
уковий і практичний інтерес.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найвагомішим компо-
нентом зовнішнього підприємницького середовища є інституціональ-
на складова. Зовнішні інституціональні фактори підприємницької по-
ведінки є лише частиною загального підприємницького середовища, 
проте на нашу думку, не можуть бути ототожнені з фундаментальним 
терміном «інституціональне середовище», яке характеризує загальні 
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умови життєдіяльності людини, а тому має більш широке тлумачення. 
В економічній літературі не спостерігається єдності щодо цього питан-
ня, тому воно потребує уточнення. За базовим означенням Д. Норта і 
Л. Девіса, сформульованим у 1971 р., до складу інституціонального се-
редовища входить «сукупність основоположних політичних, соціаль-
них та базових правових норм, що регулюють економічну і політич-
ну діяльність (правила, що регулюють вибори, що визначають права 
власності та контрактні права є прикладами таких базових правил)»  
[1, с. 133]. В роботі Е. Фуруботна і Р. Ріхтера інституціональне серед-
овище визначено як «конституційні та загальні операціонабельні пра-
вила державного устрою» [2, с. 361].  О. Вільямсон в структурі інсти-
туціонального середовища виділяє надконституційні, конституційні 
та економічні правила [3]. Отже, до інституціонального середовища 
традиційно відносять формальні обмеження «конституційного», тобто 
правового, вищого рівня. Проте з часом до його складу почали включа-
ти і неформальні норми (традиції, цінності, звички, етичні норми, стиль 
життя, ставлення людей до роботи, смаки, психологію споживачів), 
що створило підставу для розширення змісту цього поняття. Зокрема 
А. Аузан виділяє в середовищі, крім норм політичного і правового ви-
міру, ще й правила соціального життя суспільства [4, с. 29]. 

З нашої точки зору, визначаючи інституціональне середовище торго-
вельного підприємництва, треба враховувати ту обставину, що суб’єкти 
торговельного бізнесу входять у взаємодію не з усіма елементами се-
редовища, а лише з тією його частиною, яка безпосередньо впливає на 
особливості їхньої господарської діяльності. Спираючись на цей факт, 
а також беручи за основу викладені трактування, пропонуємо включати 
до факторів інституціонального зовнішнього середовища торговельно-
го підприємництва сукупність продукованих державою і суспільством 
формальних і неформальних правил і обмежень підприємницької ді-
яльності, що формують «коридор» прийняття господарських рішень 
підприємцями, визначають форми їхньої організації, кооперації і кон-
куренції, а також специфіку взаємодії з іншими суб’єктами. Інститу-
ціональні чинники зовнішнього середовища є своєрідною «матрицею 
розвитку» торгівельного бізнесу, а також особливим орієнтиром, що 
визначає вектор і темпи інституціоналізації роздрібної торгівлі. Саме 
під впливом інституціонального середовища в торгівлі генеруються, 
конкурують, структуруються, вкорінюються та закріплюються нові по-
ведінкові паттерни – і ефективні, і неефективні. 

Виходячи з цього означення, обґрунтування характеристик інсти-
туціональної складової середовища набуває більш предметного зміс-
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ту. Постає питання про визначення «діагнозу» середовища і у зв’язку 
з цим про відбір критеріїв, за якими його доцільно категоризувати. 
Економічна наука не дає однозначних рекомендацій з цього приводу, 
тому при оцінюванні стану середовища найчастіше оперують бінар-
ною зв’язкою «сприятливий/несприятливий». У цій статті пропону-
ється методичний підхід, в рамках якого стану середовища надаються 
більш конкретні оцінки.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування матричного 
підходу до діагностики інституціонального середовища торгівлі, зокре-
ма для найбільш динамічного її сегменту –  роздрібної торгівлі.

Виклад основного матеріалу дослідження. З метою діагностики 
стану інституціонального середовища торгівлі розроблено матрицю 
типологізації середовища в трансформаційній економіці, за допомогою 
якої на основі двокритеріального підходу встановлюється його тип, або 
«діагноз». У якості критеріїв обрано:

1) темпи річного галузевого росту роздрібної торгівлі, виражені по-
казниками динаміки фізичного товарообороту та зайнятості. Ми розгля-
даємо три агреговані випадки: високий ріст показників на рівні 10-15%, 
низький ріст – орієнтовно до 10%, галузевий спад – показники від’ємні;

2) динамічність та якість реформ інституціонального державного 
проектування. Практика показує, що також можливі три варіанти ін-
ституціонального будівництва: кардинальні і швидкі зміни у законо-
давчому полі (протягом 1-2 років), повільні і «технічні» реформи (вони 
можуть тривати роками, але оцінюються як незначні, бо стосуються не-
критичних зон), відсутність протягом понад 2-х років будь-яких змін.

Матриця середовища торгівлі, таким чином, охоплює 9 типів серед-
овища (табл. 1):

1) Інгресійне (лат. ingressio – входження) – характеризується ство-
ренням сприятливих умов для ведення торговельної діяльності на осно-
ві реалізації науково обґрунтованого плану з державної модернізації 
системи інститутів конституційного рівня та обмежень, що регулюють 
контрактні відносини між бізнесом. Реформи є продуманими, послідов-
ними, підтримуються підприємництвом та суспільством, що визначає 
високі темпи росту роздрібної торгівлі.

2) Прогресуюче – держава проводить радикальну зміну інституціо-
нального устрою, проте торгівля демонструє незначний ріст. Причина 
стану полягає у помилках, допущених на проектній стадії розроблення 
реформ (зміни стосуються другорядних аспектів або не погоджені з під-
приємцями) або під час їхньої реалізації (організаційна розбалансова-
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ність, виникнення конфліктів тощо). За умови своєчасного виправлення 
похибок можливе прискорення росту торгівлі. 

Таблиця 1
Типологія зовнішнього середовища торговельного 

підприємництва в трансформаційній економіці

Джерело: розроблено автором.

3) Руйнівне – держава проводить кардинальні зміни, проте торгівля 
показує нульовий ріст або спад. Це свідчить про провал державної по-
літики, її неприйняття підприємництвом, явний інституціональний кон-
флікт. При продовженні реалізації неефективних реформ прогнозується 
різке розширення тіньової діяльності, посилення опортуністичних на-
строїв, утворення інституціональних пасток.

4) Динамічне – відбувається впровадження «фасадних» реформ, 
спрямованих на не критичні для бізнесу проблемні зони, але торгова 
галузь продовжує підтримувати стійкий ріст. Це вказує на високі резер-
ви екстенсивного розвитку торгівлі, проте за умов збереження неспри-
ятливого регулювального клімату загрожує уповільненням тенденції 
росту.

5) Консерваційне – з’являється у разі, коли екстенсивні резерви тор-
гівлі починають вичерпуватися, і галузь скорочує обороти. Цей тип се-
редовища є сигналом для термінової переорієнтації інституціонального 
будівництва на кардинальні стимулюючі реформи.

6) Деградуюче – відсутність істотних покращень у правових нор-
мах та умовах підприємницької діяльності спричиняє скорочення то-
варообороту і зайнятості торгівлі. Деградація середовища є наслідком 
тривалої неврегульованості та нерозв’язаності системних проблем дер-
жавного управління торгівлею. За відсутності адекватних реформ за-
грожує деформацією та повною руйнацією економічних цивілізованих 
стосунків.

незначні, бо стосуються некритичних зон), відсутність протягом понад 2-х років 
будь-яких змін. 

Матриця середовища торгівлі, таким чином, охоплює 9 типів середовища 
(табл. 1): 

1) Інгресійне (лат. ingressio – входження) – характеризується створенням 
сприятливих умов для ведення торговельної діяльності на основі реалізації науко-
во обґрунтованого плану з державної модернізації системи інститутів конститу-
ційного рівня та обмежень, що регулюють контрактні відносини між бізнесом. 
Реформи є продуманими, послідовними, підтримуються підприємництвом та сус-
пільством, що визначає високі темпи росту роздрібної торгівлі. 

2) Прогресуюче – держава проводить радикальну зміну інституціонального 
устрою, проте торгівля демонструє незначний ріст. Причина стану полягає у по-
милках, допущених на проектній стадії розроблення реформ (зміни стосуються 
другорядних аспектів або не погоджені з підприємцями) або під час їхньої реалі-
зації (організаційна розбалансованість, виникнення конфліктів тощо). За умови 
своєчасного виправлення похибок можливе прискорення росту торгівлі.  

 
Таблиця 1 

Типологія зовнішнього середовища торговельного підприємництва в транс-
формаційній економіці 

                  Галузевий ріст 
 
Інституціональні зміни 

Високий ріст  
(10-15%) 

Низький ріст 
 (до 10%) Спад (ріст<0%) 

Кардинальні, швидкі 
 (1-2 роки) ІНГРЕСІЙНЕ ПРОГРЕСУЮЧЕ РУЙНІВНЕ  

Повільні, «технічні» 
 реформи ДИНАМІЧНЕ КОНСЕРВАЦІЙНЕ ДЕГРАДУЮЧЕ 

Відсутність змін протягом 
понад 2-х років ВІТАЛЬНЕ ЗАСТІЙНЕ РЕГРЕСІЙНЕ 

Джерело: розроблено автором. 
 

3) Руйнівне – держава проводить кардинальні зміни, проте торгівля показує 
нульовий ріст або спад. Це свідчить про провал державної політики, її неприйнят-
тя підприємництвом, явний інституціональний конфлікт. При продовженні реалі-
зації неефективних реформ прогнозується різке розширення тіньової діяльності, 
посилення опортуністичних настроїв, утворення інституціональних пасток. 

4) Динамічне – відбувається впровадження «фасадних» реформ, спрямова-
них на не критичні для бізнесу проблемні зони, але торгова галузь продовжує під-
тримувати стійкий ріст. Це вказує на високі резерви екстенсивного розвитку тор-
гівлі, проте за умов збереження несприятливого регулювального клімату загрожує 
уповільненням тенденції росту. 

5) Консерваційне – з’являється у разі, коли екстенсивні резерви торгівлі по-
чинають вичерпуватися, і галузь скорочує обороти. Цей тип середовища є сигна-
лом для термінової переорієнтації інституціонального будівництва на кардинальні 
стимулюючі реформи. 
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7) Вітальне – якщо торгівля протягом кількох років демонструє ста-
більний суттєвий ріст, але при цьому не відбувається змін у державному 
регулюванні, то це засвідчує наявність сприятливих умов для підприєм-
ницької діяльності в країні. Таке середовище варто підтримувати.

8) Застійне – торгівля щорічно підвищує товарообороти, але ріст є 
незначним. За умови відсутності змін у державному інституційному 
проектуванні можна зробити висновок або про скорочення інтенсив-
них резервів розвитку галузі, яка може перебувати на стадії насичен-
ня, або про наявність певних проблем державного управління. В обох 
випадках ситуація потребує більш глибокого дослідження і розробки 
відповідних заходів.

9) Регресійне – в торгівлі спостерігається спад на тлі відсутності ре-
акції з боку держави. Ситуація є небезпечною, позаяк її витоки лежать 
у хронічній нерозв’язаності системних проблем торгівлі внаслідок їх іг-
норування державою. Постає завдання розроблення обґрунтованої про-
грами реформ, яка завадить ще більшому регресу торгівельної сфери.

Таким чином, розроблена типологія зовнішнього середовища торгів-
лі може бути узята за основу не тільки при визначенні «діагнозу» серед-
овища і пов’язаних з ним ризиків, а й при обґрунтуванні стратегічних 
орієнтирів державного інституціонального будівництва в сфері регулю-
вання підприємницької діяльності.

Дані Держкомстату України вказують, що за період 2013-2016 рр. 
темпи росту обороту роздрібної торгівлі змінювалися нерівномірно: 
якщо у 2013 р. вони становили 108,7 % до попереднього року, то у 
2014 р. –  91,1 %;  2015 р. – 80,2 %; 2016 р. – 104,0 % [5]. Середньо-
річний темп росту, таким чином, становить 95,33 %, що свідчить про 
падіння оборотів на 4,67 %. Зайнятість працівників в сфері роздрібної 
торгівлі також демонструє негативний тренд: якщо у 2013 р. приріст 
становив 0,01 %, то у 2014 р. було зафіксовано падіння на рівні 13,6 %, 
а у 2015 р. – на 8 %. В середньому за 2013-2015 рр. (даних за 2016 рік на 
момент написання статті ще не було) зниження зайнятості в роздрібній 
торгівлі становило 7,3 %. Очевидно, за станом параметра «галузевий 
ріст» в представленій матриці роздрібна торгівля попадає до категорії 
«спад».

Щодо характеристики інституціональних змін, то їх можна оціни-
ти зокрема за підсумками рейтингу легкості ведення бізнесу – Doing 
Business-2017 [6]. Цей рейтинг оцінює процедури адміністрування ді-
яльності малих та середніх підприємств протягом їхнього життєвого 
циклу, тож безпосередньо стосується роздрібної торгівлі, в якій пере-
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важна кількість суб’єктів являє собою малі підприємства. За період з 
2013-2017 рр. Україна зробила значний стрибок у впорядкуванні під-
приємницького середовища – вона перемістилася зі 137-го місця (зі 180 
країн) на 80-те (зі 190 країн).

Українські реформи у сфері дерегуляції бізнес-середовища та мо-
тивації підприємництва до зростання здійснювалися у чотирьох пріо-
ритетних напрямах: спрощення дозвільних процедур і реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно, спрощення процедур відкриття і закриття 
бізнесу, звуження прямого адміністративного державного контролю за 
діяльністю суб’єктів господарювання та реформування сфери надан-
ня адміністративних послуг, пом’якшення податкового тиску. Зокрема 
було запроваджено механізм електронної реєстрації підприємств, усу-
нуто мінімальні вимоги до розміру статутного капіталу при реєстрації, 
вдосконалено процедури банкрутства та санації. Скорочено процеду-
ри, пов’язані з реєстрацією речових прав на нерухоме майно при його 
купівлі на вторинному ринку, зменшено кількість видів діяльності, що 
підлягають ліцензуванню; впорядковано регулювання комерційних 
конфліктів і підвищено ефективність забезпечення виконання контр-
актів. У регіонах відкрито десятки центрів надання адміністративних 
послуг населенню і представниками бізнесу. 

Внаслідок цих змін, за даними Doing Business-2017, відносно силь-
ними сторонами України стали: реєстрація підприємств, отримання 
дозволів на будівництво, деякі аспекти кредитування, захист прав ін-
весторів та забезпечення виконання контрактів (табл. 2). Основними 
проблемними сферами – підключення до електромереж (надвисока 
тривалість і вартість), оподаткування, судові процедури щодо захисту 
виконання контрактів, розв’язання неплатоспроможності. 

Проте у 2016 р. реформи загальмувалися, і Україна піднялася в рей-
тингу 2017 р. порівняно з минулим роком лише на 3 місця – з 83-го до 
80-го, хоча Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікувало на 
підняття на 10-15 місць. А якщо врахувати оновлення методології роз-
рахунків, то Україні, по суті, зарахували зміни тільки в двох сферах: 
захист прав міноритарних акціонерів і поліпшення компоненти вико-
нання контрактів (+18 і +17 місць по кожному компоненту) [7].  Плюс 
23 місця з оподаткування та плюс 9 місць з питань врегулювання непла-
тоспроможності також є не результатом реформ, а наслідком внесення 
змін в методику підрахунку і зміни динаміки інших країн. Тому фактич-
но Україна в рейтингу піднялася всього на одну позицію.
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Таблиця 2
Показники трансформацій у інституціональному середовищі 

України у 2013-2017 рр.

Джерело: складено автором за даними [6].

За деякими показниками результат взагалі погіршився: це отриман-
ня дозволів на будівництво, реєстрація власності, отримання кредитів, 
оподаткування, міжнародна торгівля і розв’язання неплатоспроможнос-
ті. 

Таким чином, за розробленою типологією інституціональні зміни 
перебувають в площині між «кардинальними, швидкими реформами» 

Таблиця 2 
Показники трансформацій у інституціональному середовищі  

України у 2013-2017 рр. 

Джерело: складено автором за даними [6]. 
 
Проте у 2016 р. реформи загальмувалися, і Україна піднялася в рейтингу 

2017 р. порівняно з минулим роком лише на 3 місця – з 83-го до 80-го, хоча Міні-
стерство економічного розвитку і торгівлі очікувало на підняття на 10-15 місць. А 
якщо врахувати оновлення методології розрахунків, то Україні, по суті, зарахува-
ли зміни тільки в двох сферах: захист прав міноритарних акціонерів і поліпшення 
компоненти виконання контрактів (+18 і +17 місць по кожному компоненту) [7].  

Показники DB2013 DB2017 Зміна Країни 
ОЕСР 

Реєстрація підприємств 
Кількість процедур 7 4 ↓↓↓ 4,8 
Термін у днях 22 5 ↓↓↓↓ 8,3 
Вартість (% доходу на душу населення) 1,5 0,3 ↓↓↓↓ 3,1 
Мінімальний капітал (% валового доходу на душу на-
селення) 

0 0 = 9,2 

Отримання дозволів на будівництво 
Кількість процедур 20 10 ↓↓↓ 12,1 
Термін у днях 375 67 ↓↓↓↓ 152,1 

Підключення до систем електропостачання 
Кількість процедур 11 5 ↓↓↓ 4,8 
Термін у днях 284 281 ↓ 76,2 
Вартість (% доходу на душу населення) 192,3 637,6 ↑↑↑↑ 62,5 

Реєстрація власності 
Кількість процедур 10 7 ↓ 4,7 
Термін у днях 70 23 ↓↓↓ 22,4 
Вартість (% від вартості власності) 3,7 1,9 ↓↓↓ 4,2 

Кредитування 
Індекс юридичних прав 9 8 ↓ 6 
Індекс кредитної інформації 4 7 ↑↑↑ 6,5 
Кількість осіб, яка перебуває на обліку в державному 
реєстрі (% дорослого населення) 

0 0 = 12,1 

Кількість осіб, яка перебуває на обліку в приватних 
бюро (% дорослого населення) 

23,3 40 ↑↑ 67,1 

Захист інвесторів 
Індекс відкритості 5 5,7 ↑ 6,5 

Оподаткування 
Кількість виплат 28 5 ↓↓↓↓ 10,9 
Час (годин) 491 355,5 ↓↓ 163,4 
Загальна податкова ставка (% прибутку) 55,4 51,9 ↓ 40,9 

Забезпечення виконання контрактів 
Термін (дні) 378 378 = 553 
Судові витрати (% від вартості позову) 43,8 46,3 ↑ 21,3 

Розв’язання неплатоспроможності 
Час (років) 2,9 2,9 = 1,7 
Вартість (% величини середньодушового доходу) 42 42 = 9,1 
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і «повільними, технічними», з тяжінням до останніх. З одного боку, за 
останні кілька років наша країна суттєво поліпшила стан нормативно-
правових умов, але з іншого – радикальних, системних змін так і не 
відбулося. Відтак, з урахуванням спаду оборотів роздрібної торгівлі, зо-
внішнє середовище торговельного підприємництва має бути оцінене як 
«руйнівне», що є найгіршою опцією представленої матриці.

Висновки та пропозиції. Суттєве поліпшення підприємницького 
клімату, яке відбулося у 2014-2015 рр. в цілому створило позитивні на-
слідки, але мало характер радше симптоматичного, ніж радикального 
реформування. Як і раніше, контракти виконуються погано, часто іс-
нує можливість експропріації. Верховенство права є нерівномірним по 
країні, а захист реальної та інтелектуальної власності дуже слабкий. 
Судова влада перебуває під впливом виконавчої влади, кримінального 
тиску і корупції. Корупція, яка пронизує всі рівні виконавчої влади і всі 
сфери економічної діяльності, є основною перешкодою для іноземних 
інвестицій. 

У звіті  Doing Business-2017 прямо наголошується, що необхідно 
більш рішуче впроваджувати реформи з дерегуляції, оскільки Україна 
значно поступається сусіднім країнам: Румунія перебуває на 36 місці, 
Білорусь – на 37, Молдова – на 44, Туреччина – на 69.

Тому подальші кроки державної політики дерегуляції повинні набу-
ти ознак стратегічного управління, якому притаманні науково-аналітич-
не прогнозування, орієнтація на довгостроковий результат, врахування 
та узгодження зовнішніх і внутрішніх факторів економічного розвитку, 
пріоритетності приватного інтересу. Першочергові заходи повинні сто-
суватися впровадження модернізованих інституціональних механізмів, 
які мають виконати роль живильного ґрунту для створення, функціону-
вання і розвитку господарських суб’єктів, а також забезпечити гарантії 
виконання господарського законодавства та дотримання прав власності. 
До таких заходів належать:

− інвентаризація нормативно-правових актів регулювання біз-
несу з метою визначення та усунення проблемних зон, слабких місць і 
суперечних положень;

− продовження реформ дерегуляції в адмініструванні підприєм-
ницької діяльності, в тому числі в сфері реєстрації, ліцензування, лікві-
дації, звітності та державного нагляду;

− проведення судової реформи, спрямованої на підвищення не-
залежності судової влади та забезпечення реального верховенства пра-
ва;
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− вдосконалення податкової системи в напрямі послаблення по-
даткового пресу і спрощення звітних процедур.

Потрібно скорочувати кількість днів на адміністративні процедури, 
спрощувати механізм підключення до електромереж, усунути законо-
давчі труднощі щодо реєстрування майна, негайно реформувати зако-
нодавче поле стосовно оподаткування та запроваджувати механізми 
гарантування кредиторам повернення більшої частини коштів в разі 
банкротства боржників. Терміново потрібно приймати розроблені і за-
реєстровані законопроекти: про банкрутство (№ 3132), про підключен-
ня до електромереж (вже подані необхідні правки в закон про ринок 
електроенергії), про скасування корупційної «пайової участі» (№ 3610). 
Наприклад, для спрощення отримання дозволів на будівництво необ-
хідно скасувати тільки один місцевий збір – пайову участь у розвитку 
інфраструктури, який сягає до 10 % собівартості нового будівництва. 
Тільки цей один крок може дати зростання на 7 позицій в загальному 
рейтингу Doing Business.

Не потрібно забувати, що інші країни також постійно розвивають-
ся і покращують бізнес-середовище. Тому якщо темп реформ в Україні 
буде залишатися недостатнім, ми ризикуємо закріпитися на нинішніх 
позиціях.

Подальші наукові розвідки в руслі тематики статті можуть стосува-
тися механізмів розробки та реалізації заходів щодо створення спри-
ятливого інституціонального середовища для суб’єктів торговельного 
підприємництва в період економічної турбулентності.
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В статье предлагается методический подход к диагностике институцио-
нальной составляющей торговой предпринимательской среды. Разработана матри-
ца типологизации среды в трансформационной экономике, с помощью которой на 
основе двукритериального подхода устанавливается ее тип, или «диагноз». В каче-
стве критериев выбраны темпы годового отраслевого роста розничной торговли, 
а также динамика и качество реформ институционального государственного про-
ектирования.
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Summary
When diagnosing the environment of trading business activity there is a problem of 

simultaneous assessment of a wide range of factors that have multidirectional impact on busi-
ness. Especially this problem is updated to countries with economic transformation.

Many authors consider the definition of “diagnosis” of the environment but do not 
provide definitive guidance about criteria on which it is expedient to categorize. They often 
operate with a bunch of binary “favorable / unfavorable”. In this paper we propose a methodi-
cal approach, in which more specific assessment is given to the state of the environment.

The paper proposes a methodological approach to the diagnosis of the institu-
tional component in the trade business environment. The typology matrix of the environ-
ment in transitional economy is developed, on its basis as well as with two-criteria ap-
proach we can set up its type, or "diagnosis". As the criteria the author has chosen annual 
growth of retail trade industry together with the dynamics and quality of institutional state 
design reforms. Nine types of the environment have been formed, their characteristics 
have been disclosed and strategic guidance on state influence on business environment 
has been justified. 

The current state of the institutional component in the trading business environ-
ment in Ukraine is being held on the basis of factual material. Directions of long-term 
implementation process of modernized institutional mechanisms have been pointed, they 
take into account internal and external factors of economic development resulted from the 
priority of a private interest.

Key words: retail trade, entrepreneurship, diagnostics, institutional environment.
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STATE MARINE POLICY REGULATION: RISK 
MANAGEMENT ASPECTS

The article deals with the risks of implementing the state maritime policy. Causes 
and factors of their occurrence, consequences and indicators of risks'monitoring are con-
sistently presented. Particular attention is paid to the human resource risk. Based on a 
comparative analysis of privatized and state port administrations, the main distinctive 
features of this risk’s emergence have been identified. It is determined that the profitability 
orientation is inherent to the state port administrations to a lesser extent.

Key words: state marine regulation, port authority, policy, risks, business-model.

The researches regarding administrative and management system of the 
sea commercial ports were carried out by the Ukrainian scientisrs G. Vilsky, 
I. I. Goncharov, Y. Kruk, E. Krushkin [1]. C. I. Chlomoudis and C. D. Lam-
pridis are looking for the business excellence approach for the sea trade ports 
management on the enterprise level. The risk management problems in the 
port activities were studied by O. Merkt [3]. The port workd competitiveness 
is regularly considered by the Organisation for Economic Cooperation and 
Development [4]. The strategic plan for the development of maritime trans-
port for the period up to 2020 has been approved by the order of the Ministry 
of Infrastructure of Ukraine from December 18th, 2015, No. 542 [5]. For 
proper development of the sector during 2016-2020, the work will focus on 
the following strategic directions:

1. Reforming the state management system of the industry.
2. Implementation of state-private partnership’s effective forms at ports 

and strategic port infrastructure’s development.
3. Development of e-community, simplification of control procedures, 

creation of favorable conditions for business.
Implementing business-models that involved the macro-level regulation 

and go futher to the port as an enterprise through the port authorities organ-
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isation can be a powerful tool for disseminating interactive strategic practic-
es such as effective engagement in decision making. In particular, reflecting 
the formation of value and the logic of value formation, the structure of a 
business model captures a new heuristic logic and, thus, can have the ability 
to break the dominant cognitive frame of knowledge, by introducing a new 
perspective on strategic thinking.

A limited set of publications, starting with Goss’ seminal article “Strate-
gies for Port Authorities”, does focus on port authority policies and its risks. 
Goss identifies four strategies that port administrations can follow [7, p. 412]: 
(1) being a minimalist port authority and letting the private sector control all 
cargo handling functions, (2) imposing some ad hoc control on the private 
sector, (3) actively introducing competition by means of well-developed 
concessioning policies, (4) keeping everything in public hands. Note that 
these “strategies” are not really strategies in the sense of “a plan to achieve 
a certain goal/mission”, as the underlying goals of these four strategies are 
different. Moreover, Goss’ approach is limited by its focus on the relation 
of the port authority with the cargo handling business. Indeed, following 
this seminar paper, a substantial body of research has addressed the issue 
of concessions in ports (see, for example, the special issue on Concessions 
in Maritime Policy and Management, Eds). Taking into account these four 
strategies in the article we suggest to identify the risk management process 
stage description deducted to the risk identification through its sources and 
indicators.

Among the risks for the implementation of the Strategic Plan there are 
risks of losing the competitiveness of Ukrainian national transport system, 
which will manifest itself in the country's inability to participate in servicing 
the main transnational and transcontinental freight flows between the West 
and the East and the final loss of transit potential.

The risks of long-term investments in infrastructure objects may arise: 
due to political instability; the deterioration of the investment climate caused 
both by the effects of economic depression and the uncertain prospects for 
economic growth, and the problems of increasing the corruption level, the 
inhibition of reforms, the tight saving of budget funds and the reduction of 
capital investment at the expense of public funds. There is a high risk of en-
trepreneurial activity, which limits investment income to Ukrainian maritime 
business.

The purpose of the article is to disclose the risks of the state marine policy 
regulation. Systematization of strategic and current activities, expert surveys 
and interviews with employees of Ukrainian sea trade ports allowed identify-
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ing risks and the consequences of their implementation in the state marine 
policy. Let’s consider first macro-political risks of this policy. The source of 
these risks is the unexpected activities from the side of society, legal power 
threats or agressors attacks to the country, as well as instability. Change of 
power and ruling political parties, change of the state development strategy 
and development strategies of Ukrainian seaports until 2038, unauthorized 
actions of the executive and local authorities are the sources for this risk as 
well. As a result the low capitalization and the port attractiveness will arise. 
This risk as well must be studied through the investor’s perspectives to avoid 
the investment confiscation. There is a separate research with a visualised 
map of political risks, conducted by Marsh [8]. 

The possibility of the macro-social risks’ emergence exists as a military 
actions, civil unrest, confusion and protests, actions of international and non-
governmental (public) organizations, strikes of the population. The govern-
ment's inability to fulfill its contractual obligations can be a reason of the vio-
lation of state guarantees social unrest that caused the damage to the property 
interests on the micro level. One of the indicators to find out this risk may be 
the differentiation of the population earnings. 

The macroeconomic risks of the state maritime policy are economic in-
stability, the decline of the national economy, Gross Development Product 
(GDP) reduction, purchasing power of the population, inflation, embargo, 
and restrictions on imports or exports. The results for this risk influence are 
the changes in the trade’s volume and structure, the decrease of the cargo 
volumes processing, etc. How to measure this risk? I advice to monitor the 
GDP volume, as well in regional context, consumer price index, per capita 
revenues, foreign investment, and national bank discount rate.

 The factors of the macro-financial risks are financial instability, 
change in the direction of international capital flows, complexity of hedg-
ing instruments, and reduction of budget financing. The port authorities will 
face the insufficiency of the cash flows, reduction of cargo volumes as well. 
The indirect indicators are the direction of international financial flows, the 
change in the order and amount of budget financing.  

The bottom of force-major risks arised by the list included as natural phe-
nomena, earthquakes, storms, floods, fires, civil disturbances, hostilities. It 
may cause the loss of fixed assets. The monitoring process may be done 
through the evaluation of the net present value of the cash flow at risk.

Environmental risks and risks of man-made disasters are caused by the 
natural disasters, high population density and a large number of industrial 
enterprises in cities, high depreciation of infrastructure. The consequences 
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are adverse changes in land use patterns and infrastructure use around the 
port. Detailed information is yearly put in the Environmental Portal Risk 
Research [9]. 

The human resource risk arises without doubt and is depending on the 
kind of port administration, namely governmental and more businessalike 
port administration (PA). The differences in the strategic beliefs of these PA 
are respectively executive. In an explorative way, this was checked by com-
paring the means of the group of privatised/corporatised PAs with the PAs 
that are governmental bodies [7, p. 437].

Figure 1. Corporotised port authority versus non corporatized [7, p. 428]

The most striking result, however, is the difference found between PAs 
on the dimension profitability/responsibility. The fact that executives of more 
business-like PAs think more in terms of profitability than the executives of 
public-oriented PAs was expected. What is remarkable is that the executives 
of private/corporatised PAs think much more in terms of profitability than the 
general industry average, that is, the “regular” executive. Corporatised/priva-
tised PAs may exaggerate “profitability thinking” at the expense of attention 
for responsibilities towards other stakeholders. This is an interesting observa-
tion that feeds into the discussion on the privatisation of PAs [7, p. 427]. 

Thus, the scopes of the macropolitical risks were listed in the article after 
the identification and description of their origin. The suggestion for the moni-
toring approach was presented per each risk. The thinking framework as a ba-
sis of the human resource risk emergence was based on the comparison of the 
privatized and non-privatized ports. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ: 
АСПЕКТИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

У статті розглядаються ризики реалізації державної морської політики. 
Послідовно було представлено причини та фактори їх виникнення, наслідки та 
індикатори моніторингу ризиків. Особливу увагу приділяється ризику людсько-
го ресурсу. На основі порівняльного аналізу приватизованих та державних пор-
тових адміністрацій, виявлено основні відмінні особливості виникнення данго 
ризику. Визначено, що орієнтація на прибуток властива державним портовим 
адміністраціям у меншій мірі.

Ключові слова: державне морське регулювання, портова адміністрація, 
політика, ризики, бізнес-модель.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОРСКОЙ 
ПОЛИТИКИ: АСПЕКТЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

В статье рассматриваются риски реализации государственной морской по-
литики. Последовательно представлены причины и факторы их возникновения, по-
следствия и индикаторы мониторинга рисков. Особое внимание уделяется риску 
человеческого ресурса. Основываясь на сравнительном анализе приватизированных 
и государственных портовых администраций, выявлены основные отличительные 
особенности возниконовения данного риска. Определено, что ориентация на при-
быль свойственная государственным портовым администрациям в меньшей степени.

Ключевые слова: государственное морское регулирование, портовая адми-
нистрация, политика, риски, бизнес-модель.  
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РІВЕНЬ ОСВІТИ ЯК ОСНОВНА ПАРАДИГМА СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

В статті розглянуто сутність людського капіталу та його значення в 
сталому розвитку економічних систем. Зазначено, що в сучасному суспільстві 
інтелектуальний капітал є основою добробуту та багатства. Проаналізовано зв’язок 
між рівнем і якістю освіти та економічним розвитком країн з використання індексу 
людського розвитку. Визначено основні недоліки освітньої та наукової галузі та 
напрямки підвищення її ефективності в Україні. 

Ключові слова: людський капітал, якість освіти, економіка, індекс 
людського розвитку, ефективність, університет.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Основним напрям-
ком економічного поступу країн з нестабільною та недостатньо розви-
нутою економікою є концентрація зусиль на тих галузях економіки, які 
обрали для себе визначаючими найбільш розвинуті держави. Визнаним 
пріоритетом у ХХІ столітті та домінуючим шляхом інноваційного роз-
витку стала галузь найновіших знань. 

Людський капітал сприяє підвищенню конкурентоспроможності 
економіки та є основним ресурсом перспективного розвитку економіч-
них систем. 

Переорієнтація економіки на створення та ефективне використання 
людського капіталу все в більшій мірі визначатиме здатність національ-
ної економіки підвищувати життєвий рівень населення. Саме людський 
капітал, а не виробничі активи і фінансово-банківські ресурси, мати-
ме перевагу в зростаючій конкурентній боротьбі між країнами світу. 
Якість людського капіталу визначає напрямки і темпи розвитку будь-
якого бізнесу і країни в цілому.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним засадам 
людського капіталу присвячено чимало фундаментальних праць вітчиз-
няних та зарубіжних науковців. Значний внесок у дослідження цього 
напрямку належить відомим західним науковцям, серед них можна 
виділити таких авторів, як Т. Щульц, Л. Туроу, Е. Брукінг, А. Тофлер, 
Ф.  Махлуп, Д. Бел, Т. Стюарт, М. Блауг. 

Т. Стюарт приводить наступне визначення людського капіталу: «це 
знання, якими володіють працівники, це партнерство компанії і клієнта, 
яке зміцнює зв’язки між ними і знову притягає споживача» [1]. 

 Е. Брукінг зазначає, що «людський капітал – це термін для оціню-
вання нематеріальних активів, без яких компанія не може існувати по-
силюючи конкурентні переваги» [2]. 

Серед вітчизняних науковців, що вивчають дану проблематику, слід 
відзначити В. Гейця, О. Кузьміна, А. Ю. Капитіна, М. Згуровського, 
С. Злупко, Л. Федулову, А. Чухно, Н. Чухрая, В. Куценко, В. Удови-
ченко, але взаємозв’язок якості людського капіталу і рівня економіки 
досліджено недостатньо.

Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз взаємозв’язку 
людського капіталу з рівнем розвитку економічних систем провідних 
країн світу й України. Визначення можливих шляхів ефективного функ-
ціонування людського потенціалу в бізнес середовищі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Основними складо-
вими національного багатства є природні ресурси, виробничі активи і 
людський капітал. Сучасні реалії демонструють, що людський капітал 
відіграє найбільш важливе значення у формуванні успішних економіч-
них досягнень. 

Країни, які не володіють багатими природними ресурсами, але від-
значаються якісним людським капіталом, знаходяться серед лідерів 
світового економічного розвитку. Це Японія, Швейцарія, Фінляндія, 
Ізраїль, Сінгапур. Значних успіхів досягають країни, які успішно по-
єднують людський капітал з природними ресурсами, серед них Канада, 
Австралія, Норвегія та США. 

Під людським капіталом слід розуміти тривалість життя, рівень 
знань, звичок, здібностей, мотивації, що використовуються у суспіль-
ному виробництві, які сприяють зростанню продуктивності праці та 
доходів соціуму.

За людським капіталом Україна у рейтингу Світового банку займає 
31-е місце, 42-е – у глобальному рейтингу талантів, 45-те у рейтингу 
креативності. Разом з тим, у рейтингу економічної свободи Україна по-
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сідає ганебне 162-е місце – на одному рівні с Туркменістаном, Вене-
суелою та Зімбабве.

Наслідком цього є 136-е місце України з ВВП на душу населення, а 
її жителі є одними з найбідніших у Європі.

Старіння населення, його низький інтелектуальний, освітній, куль-
турний рівень, стан здоров’я, мала частка людей працездатного віку, 
вузький світогляд та невідповідна ринковій економіці система ціннос-
тей – такий сучасний стан людського капіталу в Україні.

Провідне місце в формуванні людського капіталу займає рівень осві-
ти, який визначається Програмою розвитку Організації Об’єднаних На-
цій (ПРООН) за допомогою індексу освіти. Індекс визначає досягнення 
країни з точки зору досягнутого рівня освіти її населення за двома осно-
вними показниками:

1. Індекс грамотності населення (2/3 ваги);
2. Індекс загальної долі осіб, що отримують початкову, середню і 

вищу освіту (1/3 ваги).
Найвищого рівня освіти досягли Австралія (значення індексу 0,927), 

Нова Зеландія (0,917), Норвегія (0,910), Нідерланди (0,894).
Україна зі значенням індексу 0,796 займає 30-те місце, на одному 

рівні з Австрією, Грецією, Іспанією і Словаччиною. За базовою осві-
тою, Україна займає 32-е місце в світі, за вищою і професійною осві-
тою  – на 40-у місці. Кількісні показники охоплення освітою в Україні 
є позитивним не тільки за початковою і середньою освітою, але й за 
вищою освітою.

Разом з тим, оцінки якості системи освіти ставлять Україну на 72-е 
місце в світі, 88-е місце за якістю «шкіл менеджменту» і 92-е за під-
вищенням кваліфікації персоналу. При цьому компанії-роботодавці на-
магаються приділяти підвищену увагу післядипломній освіті своїх пра-
цівників і підвищенню їх кваліфікації, що пов’язано з вкрай низькою 
професійною орієнтацією вищої освіти. 

Низька конкурентоспроможність вищої освіти в Україні підтверджу-
ється мінімальною присутністю «вишів» країни в світових рейтингах. 

В топ-1000 університетів світу їх лише чотири. Причому вони знахо-
дяться далеко не на провідних позиціях. В рейтинг потрапили три кла-
сичних університети: Київський (в групі 421-430 місце), Харківський 
(481-490), Сумський (651-700), а також Київський «Політех» (551-600).

В результаті виходить, що незважаючи на велику кількість вищих 
учбових закладів, отримати конкурентоспроможну (по світовим мір-
кам) вищу освіту можливо лише в небагатьох з них. 
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З кожним роком цей відрив збільшується, оскільки матеріально-тех-
нічна база університетів застаріває.

Дослідження показують пряму залежність Індексу людського капі-
талу і розміру ВВП на душу населення від Індексу освіти і витрат на 
науку. 

Згідно дослідженням ООН (ПРООН), за 2015 рік найбільш благопо-
лучною країною визнана Норвегія. В п’ятірку провідних країн увійшли 
Австралія, Швейцарія, Данія і Нідерланди. Україна займає 81-е місце в 
рейтингу завдяки високому показнику рівня освіти, тоді як за показни-
ком ВВП на душу населення 136-е, а за тривалістю життя 128-е місце 
(табл. 1).

Таблиця 1 
ВВП на душу населення, тривалість життя, індекс освіти, індекс 

людського розвитку за станом на 01.01.2016 р.

Джерело: МВФ, ПРООН, ЮНЕСКО.

Таблиця 1  
ВВП на душу населення, тривалість життя, індекс освіти, індекс людського 

розвитку за станом на 01.01.2016 р. 
 

№ 
п/п Країна 

ВВП на 
душу 

населення 

Тривалість 
життя 

Індекс 
освіти 

Індекс 
Людського 
розвитку 

1. 
2. 
3. 
4. 
5.  
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
 

Люксембург 
Швейцарія 
Катар 
Норвегія 
США 
Сінгапур 
Австралія 
Данія 
Ісландія 
Швеція 
Ірландія 
Нідерланди 
Великобрита
нія 
Канада 
Австрія 
Фінляндія 
Гонконг 
Німеччина 
Бельгія 
Франція 

103187 
  82178 
  78829 
  76266 
  55904 
  53224 
  51642 
  51424 
  50068 
  48966 
  48940 
  44333 
  44118 
  43935 
  43547 
  42159 
  42097 
  41267 
  40456 
  39916 
     

80,1 
81,4 
75,8 
80,6 
79,2 
82,1 
81,8 
78,9 
80,6 
81,1 
80,1 
79,6 
80,0 
81,3 
79,7 
79,4 
82,1 
80,2 
80,2 
81,5 

 

0,762 
0,844 
0,686 
0,910 
0,890 
0,768 
0,927 
0,873 
0,841 
0,830 
0,887 
0,894 
0,860 
0,850 
0,799 
0,815 
0,797 
0,884 
0,812 
0,816 

 

0,892 
0,930 
0,850 
0,944 
0,915 
0,912 
0,935 
0,923 
0,899 
0,907 
0,916 
0,922 
0,907 
0,913 
0,885 
0,883 
0,910 
0,916 
0,890 
0,888 

 
 Україна     4560 67,6 0,796 0,747 

Джерело: МВФ, ПРООН, ЮНЕСКО. 
 

Згідно з даними табл. 1, перші двадцять країн за рівнем ВВП на душу 
населення входять до тридцяти кращих країн за рівнем розвитку освіти. Таким 
чином, існує тісний взаємозв’язок між внесками в освіту і науку та рівнем 
економічного розвитку країн. Залежність між Індексом людського розвитку і 
розміром ВВП на душу населення показує, що витрати на освіту повертаються 
сторицею та призводять до зростання добробуту населення. 

При цьому просто високого рівня державної підтримки освіти недостатньо. 
Для того, щоб країна була багатою, необхідні високі освітні стандарти, а 

також приватні інвестиції.  
Освітня реформа повинна бути спрямована на створення економіки, що 

націлена на знання. 
В першу чергу, необхідно визначити декілька пріоритетних галузей, 

залучати до них державне та приватне фінансування і готувати сучасних 
спеціалістів для їх потреб. Серед таких галузей можуть бути агропромисловий 

Джерело: МВФ, ПРООН, ЮНЕСКО.
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Згідно з даними табл. 1, перші двадцять країн за рівнем ВВП на душу 
населення входять до тридцяти кращих країн за рівнем розвитку освіти. 
Таким чином, існує тісний взаємозв’язок між внесками в освіту і на-
уку та рівнем економічного розвитку країн. Залежність між Індексом 
людського розвитку і розміром ВВП на душу населення показує, що 
витрати на освіту повертаються сторицею та призводять до зростання 
добробуту населення.

При цьому просто високого рівня державної підтримки освіти недо-
статньо.

Для того, щоб країна була багатою, необхідні високі освітні стандар-
ти, а також приватні інвестиції. 

Освітня реформа повинна бути спрямована на створення економіки, 
що націлена на знання.

В першу чергу, необхідно визначити декілька пріоритетних галузей, 
залучати до них державне та приватне фінансування і готувати сучас-
них спеціалістів для їх потреб. Серед таких галузей можуть бути агро-
промисловий комплекс, туризм, авіакосмічна промисловість, інформа-
ційні технології, які могли б потягнути за собою інші напрямки розви-
тку народного господарства. 

Вкрай важливо впровадити сучасну систему управління освітою. 
Вона повинна включати в себе чіткі, зрозумілі і прозорі критерії оцінки 
роботи для чиновників, викладачів і учбових закладів. Для цього може 
підійти аналог інформаційної системи КОТА в Фінляндії, а також до-
свід Великобританії, де застосовується декілька рейтингів для універ-
ситетів і шкіл.

Необхідно також впроваджувати гнучку професійно-технічну після-
дипломну освіту, головною метою якої має стати забезпечення співпра-
ці профтехосвіти з виробництвом, а університетської освіти – з науко-
во-дослідними розробками. 

Все це повинно супроводжуватись інвестиціями в сучасну матері-
ально-технічну базу освітніх закладів.

Європейські університети створили парадигму розвитку Європей-
ського суспільства і «народили» Європейську цивілізацію. Демократія 
і свобода прийшли з університетів, отже реформування українського 
суспільства багато в чому залежать від вектора розвитку університет-
ської освіти в Україні.

Одним з напрямків реорганізації існуючої системи вищої освіти та 
наближення її потреб до сучасного наукомісткого виробництва є ство-
рення технопарків за участю вищих учбових закладів.
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Аналіз світового досвіду організації технопарків, дозволяє виділити 
три основні категорії активних учасників даного процесу: 

– академічні / наукові установи;
– агентства з економічного розвитку;
– місцевий виконавчий орган. 
Рівень залучення кожного з перелічених учасників у процес створен-

ня та адміністрування технопарку зумовлює його організаційну форму.
Вищий навчальний заклад або науково-дослідний центр як єдиний 

засновник. Дана форма організації рідко зустрічається на практиці, 
проте не є винятком. Організація технопарку університетом залежить 
значною мірою від наявності відповідної ділянки землі і фінансових 
коштів, достатніх для реалізації проекту. У цьому випадку організація 
управління різними процесами здійснюється повністю структурни-
ми підрозділами ВНЗ. Фінансування будівництва та діяльності парку, 
управління відбором клієнтів та контроль їх повсякденної діяльності 
здійснює фінансовий відділ ВНЗ. Така схема організації технопарків 
університетами часто використовується у Великобританії. В якості при-
кладів можна навести наукові парки Кембриджа, університету Херіот-
Уатт, Единбурзького і Суррейського університетів.

Зазвичай технопарк має кількох засновників. Їх кількість може варі-
юватися від 2-х до 20-ти. При заснуванні технопарку вищий навчальний 
заклад або науково-дослідна установа можуть кооперуватись із органа-
ми місцевої або регіональної влади, фінансовими установами (банками, 
інвестиційними та венчурними фондами тощо), підприємствами про-
мисловості. Конкретний внесок кожного засновника технопарку зви-
чайно виражається в такому:

– вищий навчальний заклад або науково-дослідна установа – при-
міщення, лабораторії, кадрові ресурси, ідеї та винаходи;

– місцева або регіональна адміністрація – створення необхідної 
інфраструктури, формування грантових програм, необхідні земельні 
ресурси;

– фінансові установи – фінансування, експертиза рентабельності, 
окупності та доходності інноваційних проектів;

– крупні підприємства – інвестування, проведення технічної екс-
пертизи проектів, надання виробничих потужностей, випуск готової ін-
новаційної продукції.

Яскравим прикладом співробітництва освітніх закладів, підпри-
ємств і органів влади являється ізраїльське місто «Маале-Адідум» з на-
селенням 42 тис. осіб, розташоване на спірній території в Іудейській 
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пустелі на західному березі ріки Йордан, що межує з палестинськими 
поселеннями. Географічне розташування міста далеко не ідеальне для 
залучення інвестицій. В індустріальному парку задіяні місцевий уні-
верситет, коледжі та інші учбові заклади, а також біля 300 підприємств. 
Безробіття складає 0,7 %, середня заробітна плата 2400 доларів на мі-
сяць [6]. 

Преференції в даному технопарку наступні. Інвестори звільняються 
від корпоративного податку на два роки та виплачують знижену ставку 
наступні 5 років, надаються пільги на сплату податків на нерухомість та 
землю. Завдяки такому підходу місто фінансово самостійне, і 42 % бю-
джету спрямовується на освіту, незважаючи на те, що з 19 травня 1948 
року Ізраїль живе у надзвичайному стані. 

Висновки та пропозиції. Аналізуючи людський потенціал України 
та його місце у світовій системі, слід зазначити неоднозначність тен-
денцій його використання та розвитку, що зумовлено відсутність адек-
ватної та грамотної політики держави в даному питанні. Автор вважає 
необхідним використання світового досвіду розвитку людського по-
тенціалу та капіталу, а саме створення спеціальної інноваційної інфра-
структуру, що підтвердило свою ефективність багаторічним функціону-
вання в провідних економічно розвинених країнах. 
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ПАРАДИГМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ

В статье рассмотрена сущность человеческого капитала и его значение в 
устойчивом развитии экономических систем. Определено, что в современном обще-
стве интеллектуальный капитал является основой благополучия и богатства. Проана-
лизирована связь между уровнем и качеством образования и экономическим развити-
ем стран с использованием индекса человеческого развития. Определены основные 
недостатки образовательной и научной отрасли и направления повышения ее эффек-
тивности в Украине.
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LEVEL OF EDUCATION AS THE MAIN PARADIGM OF 
THE SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 

Summary
The article examines the essence of human capital, and its importance in the 

sustainable development of economic systems. It is noted that in modern society intel-
lectual capital is the basis of welfare of the nation. The link between the level and quality 
of education and the countries’ economic development with the use of the index of hu-
man development is analyzed. The basic disadvantages of the educational and scientific 
branch and directions of its efficiency increase in Ukraine are determined.
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It was emphasized that the direction of countries’ economic progress with un-
stable and insufficient developed economies is the efforts concentration on those eco-
nomic branches which the most developed countries have chosen for themselves. Human 
capital contributes to increasing the competitiveness of the economy, and it is a major 
resource for the future development of economic systems.

The reorientation of the economy to the creation and effective use of human 
capital will increasingly determine the ability of the national economy to raise the stand-
ard of the population life. It is human capital, not productive assets and financial and 
banking resources, which will prevail in the growing competition between countries of 
the world.

Key words: human capital, quality of education, economy, index of human 
development, efficiency, university.
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CORRELATION OF COMPETITIVE MARKET 
STRUCTURE AND INNOVATIVE ACTIVITY OF OIL AND 
FAT COMPANIES

The article considers the current state of the oil and fat industry from the 
standpoint of its competitive structure, and identifies the main problems of its development 
in Ukraine. It was established that the fat-oil sub-complex is one of the most promising 
sectors of the national economy. The sub-complex fully meets the needs of the domestic 
market in oily products and allows exporting products to foreign markets. In addition, 
its role is important in shaping the consumption fund, solving the problems of internal 
food security, ensuring currency and tax revenues, as well as solving a number of social 
problems through the creation of a significant number of jobs in the fat and oil sub-
complex and related industries.

The industry has a high level of monopolization. Most enterprises are part of 
large corporate agribusiness formations, agroholdings and multinational companies. 
Monopolists can dictate their conditions both in the market of raw materials and in the 
market of finished products by consolidating their companies. It allows them to regulate 
profitability of production and to reduce the influence of competitors.

Competition in the global markets of vegetable oil has escalated in recent years. 
A complex of problems, the solution of which will largely determine the development 
of the oil and fat industry in the long term, is connected both with the increase in the 
raw material base and the expansion of various types of oilseeds production, and with 
the modernization and expansion of production capacities on the basis of scientific 
and technological progress, the development of a new innovation-investment strategy 
of forming industry competitive advantages of oil and fat companies by improving 
competition policy.

Key words: agribusiness, oil and fat industry, innovative activity, oligopolistic 
structure, firm behavior strategy, the price trend, economic conjuncture.

The level of innovative activity of firms is one of the main indicators of 
the country's economic development. It is generally accepted that innovation 
activity is part of the company's overall strategy aimed at achieving its 
respective positions in the industry. This approach is consistent with the 
opinion of J. Schumpeter on the dual nature of competition: as an organizing 
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or creative force and as a disorganizing force in the form of “creative 
destruction” [1, p. 128]. As a result, competition as a dynamic process 
contributes to the emergence of new technical and technological solutions, 
new products, forms of organization of production, sources of raw materials.

In a market system, firms directly make strategic decisions to finance 
research, bear the risk for the consequences of implementing investment 
decisions. The degree of innovative activity of firms and the nature of 
innovations are largely determined by the competitive structure of the 
industry. The latter causes a degree of competition intensity, the presence 
of entry barriers to the industry, the possibility of accumulating financial 
resources for R & D (Research & Development), the ratio of independence 
in innovative activity and imitation.

This relationship is two-sided. On the one hand, the existing competitive 
structure of the industry determines the nature of the company's innovative 
behavior. On the other hand, the dependence of the firm's positions on the 
adopted innovative solutions, also affects the type of market structure itself. 
Investments in development on the part of firms that have become entrenched 
in the market, create in fact additional natural barriers to the entry of new 
firms. All this leads to a change in concentration and degree of competition.

It is very typical to find in literature attempts to compare two "extreme" 
forms of a competitive organization - perfect competition and monopoly. 
However, the problem of innovative activity of firms on the oligopolistic 
market is of considerable interest. According to R. Nelson and S. Winter, 
proponents of the evolutionary approach to the study of economic changes, 
it is the oligopoly that is the market structure that was formed in the sectors 
where the process of financing and introducing new technologies was 
intensively engaged [2, p. 237].

The problem of innovation activity of firms in the Ukrainian market 
has another important aspect nowadays. A decline in business activity that 
the domestic economy is experiencing now, is followed by a reduction in 
the costs of developing innovations. However, the analysis of the activity 
of large firms, especially in oligopolistic markets, both high-tech and less 
technologically advanced, demonstrates that for many of them, investments 
in R & D retain their priority during the periods of unfavorable economic 
conjuncture. This allows them to achieve strategic advantages, enter the new 
markets and consolidate positions in the industry after the crisis is over.

The article studies the oil and fat industry of the Ukrainian economy, 
which is actively developing, and is one of the leading for the country's 
economy. However, significant changes in the world vegetable oil market 



118

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 16. Вип. 2 (36) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 16. Issue 2 (36)    ISSN 2413-9998

create threats to its further development, and stimulate the main players 
of the market to search for ways to increase competitiveness through 
innovative solutions in the market of standardized products.

Various aspects of development of the oil and fat industry were reflected 
in the works of such scientists as V. Andriychuk, N. Valinkevich, S. Kapshuk, 
V. Karetnikova, V. Kuchta, S. Kvasha, T. Oliynyk, M. Prisyajnyuk, and P. 
Sabluk.

Ukrainian oil and fat industry covers three categories of firms. The first 
category includes the enterprises that produce vegetable oil. These are oil 
and fat plants and oil extraction plants, which are located near the areas of 
oil-bearing crops. The second category is the processing enterprises, where 
small quantities of oil are produced for the needs of farmers and the rural 
population. The third category covers margarine factories, soap mills and 
other manufacturers.

It should be noted that the oil and fat sub-complex determines the 
operating conditions and prospects for the development of not only the 
industries involved in it, but also of related industries (confectionery, dairy, 
bakery, and textile industry). In addition, the processing of many oilseeds 
is almost non-waste. So, in the production of sunflower oil from sunflower 
seeds, a husk is formed, which is used in the production of pellets; cake and 
meal are liquid feed products containing a significant amount of protein. 
Among other advantages, such wastelessness allows to optimize the taxable 
base of the enterprise.

Recently, there has been a steady growth trend in the production of 
oilseeds between agrarian enterprises. So, if the share of acreage under 
oilseeds in 1990 was 5.71 %, in 2000 – 11.98 %, 2005 – 17, 40 %, 2010 – 
25.05 %, and in 2016 – 31.1 % [3].

According to the forecast of USDA, in 2016/17 marketing year (MY) 
13.5 million tons of sunflower seeds will be produced in Ukraine, which is 
30.7 % of the world production. The volume of sunflower oil production 
will reach 5541000 tons, of which 4950000 tons will be exported. This 
accounts for 56.4 % of the world exports of this product. The production 
of sunflower meal will reach 548,800 tons, of which 4,700,000 tons will 
be sent for export, which is 64.6 % of the world export of this product [4].

At the same time, the geography of exports of Ukrainian sunflower oil 
is expanding significantly. If in the early 2000s it was imported by thirty 
countries of the world, it is currently being imported by 117 countries.

Thus, the leap that has taken place over the last two decades allowed the 
oil and fat industry of Ukraine to become a powerful industry characterized 
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by high profitability and growth rates. The starting point of this process can 
be considered 1998, when the government adopted a 23 per cent export 
duty on sunflower seeds. The reduction in raw materials exports and the 
resulting redistribution of capital resources led to the fact that during 
this period 35 new oil-producing plants were built in Ukraine, and the 
processing potential increased almost seven times, up to 18 million tons 
[5].

Comparing the above data, we can note a significant excess of the 
processing potential (18 million tons) over the volume of sunflower 
production (13.5 million tons). And while maintaining the existing trend, 
the processing capacity of raw materials will reach a figure of 20 million 
tons by 2020. This indicates that the industry has an excess of production 
capacity. The paradox of the situation is that there has been a decline in 
prices for sunflower oil on world markets for the past three years. For 
example, in 2015/16 the price for sunflower oil varied within 3-5 % of 
the price declared at the beginning of the season, and for meals, the price 
reduction sometimes reached 30-33 %. Even taking into account the 
significant reduction in supply prices (an average decrease of 15 dollars 
per ton), demand prices are $ 10 lower.

However, this downward trend in consumption and prices coexists 
with production growth. Taking into account the low volumes of domestic 
consumption of sunflower oil and surplus, as a characteristic of this market 
(domestic demand is 10-15 %, external accordingly is 85-90 %); it would 
be logical to expect changes in the domestic commodity market. However, 
the prices for sunflower seeds remain here at a consistently high level are 
$ 400 per ton.

This, of course, can be explained by the competition of processing 
enterprises for raw materials. At the end of 2015/16 MY the production 
of sunflower seeds became the most profitable type of agrarian business 
with a profitability index of 80.3 %. Last year, the profitability of growing 
sunflower by large agrarian companies reached 95-97 % [6].

Thus, the situation on the oil market is quite contradictory; it 
spontaneously develops with hardly predictable consequences. The 
competition in the world markets of vegetable oils has significantly 
worsened in recent years. The principal changes that occur in world 
markets and are associated with the decline in oil prices, global economic 
and political instability, the strengthening of the dollar, the slowdown in 
the growth of the Chinese economy (China accounts for 13.8 % of the 
export of Ukrainian sunflower oil), form new influence factors on prices, 
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require the modification of strategies of firms' behavior in these markets.
The internal conditions for the development of this market have also 

changed. Those circumstances that played a decisive role at a certain stage 
and allowed us to concentrate resources for investing in the Ollie-extracting 
industry (low cost of land rent, cheap labor, and devaluation of the hryvnia) 
are gradually exhausting their potential. In 2016, the system of a special 
VAT regime for entrepreneurs of the agrarian sphere has changed; most of 
the tax benefits to agricultural enterprises have been revised, reduced or 
completely abolished. The agrarians could leave the VAT to themselves 
in full until January 1 of the current year, now the producers of technical 
crops can use only 15 % of this amount for their own purposes, and 85 % 
of the VAT amount is transferred to the budget.

The scheme for the development of the oil and fat industry in Ukraine 
that has been formed at the present time, is based on the use, first of all, 
of extensive growth factors: (1) the expansion of the areas occupied by oil 
crops; (2) the increase in the processing capacities of raw materials; and (3) 
the export of the bulk of the products.

It should be remembered that the paradoxical nature of the market 
situation and the formation of an equilibrium price, which has been 
mentioned above, is absolutely understandable from the point of view of 
economic theory and can be typical for the short term due to the low elasticity 
of supply in the raw materials market. Of course, in conditions of excess 
production capacity and incomplete loading of processing enterprises in 
the long term, completely different consequences are possible: closing 
down enterprises, changing the range of products, that is, changing the 
parameters in the industry. Therefore, market participants must look for 
new ways to adapt to the changing factors of both the domestic and global 
markets today. On that basis, I would like to dwell on some of the problems 
typical for the oil and fat industry of the country.

At present, Ukrainian fat and oil industry is characterized by a high 
level of monopolization. There are more than 1.2 thousand enterprises in 
the region, but in 2016 the top ten companies accounted for 71.6 % of the 
production of unrefined sunflower oil, six enterprises concentrated 62.3 % 
of the refined oil production and 73.2 % of the production of margarine 
products from the corresponding volumes of their total production in 
Ukraine. The structure of this production is given in Tables 1, 2, 3 [7; 8].
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Table 1
The main producers of unrefined sunflower oil in Ukraine in 2016

Table 2
The main producers of refined sunflower oil in Ukraine in 2016/2017 MY

The biggest producers of packaged sunflower oil during the reporting 
period were Kernel, Bunge Ukraine and Unity Group Yedinstvo.

Table 3
The main producers of packaged sunflower oil in Ukraine in 2016/2017 MY

Table 1 
The main producers of unrefined sunflower oil in Ukraine in 2016 

Name of the enterprise % (to the general product) 
Kernel 23,8 
Zaporozhye 7,8 
Bunge Ukraine 7,7 
MHP  7,5 
ViOil 7,2 
Cargill 4,6 
Wilmar International Limited 4,2 
Allseeds 3,6 
Pologovskiy oil extraction plant 2,7 
Satellite OIL 2,5 
Total 71,6 
Others 28,4 
TOTAL FOR UKRAINE 100,0 

 
Table 2 

The main producers of refined sunflower oil in Ukraine in 2016/2017 MY 
Name of the enterprise % (to the general product) 
Bunge Ukraine 17,47 
Kernel 17,04 
Wilmar International Limited 10,39 
PE "Victor and K" 9,74 
Optimus Agro 8,63 
Others 36,73 
TOTAL FOR UKRAINE 100,0 

 
The biggest producers of packaged sunflower oil during the reporting period 

were Kernel, Bunge Ukraine and Unity Group Yedinstvo. 
 

Table 3 
The main producers of packaged sunflower oil in Ukraine in 2016/2017 MY 

Name of the enterprise % (to the general product) 
Kernel 41,06 
Bunge Ukraine 26,25 
Unity Group Yedinstvo 12,64 
Von Zass AG 7,88 
PE "Victor and K" 6,38 
Others 5,79 
TOTAL FOR UKRAINE 100,0 

 
Such market parameters make it possible to characterize this market 

structure as oligopolistic. The peculiarity of the oligopoly is in the absence of price 
competition, especially in the market of a standardized product, the 
implementation of a coordinated policy. And in the coming years, a further 
concentration of this market is projected by crowding out small and medium-sized 
firms. 
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Such market parameters make it possible to characterize this market 
structure as oligopolistic. The peculiarity of the oligopoly is in the absence 
of price competition, especially in the market of a standardized product, 
the implementation of a coordinated policy. And in the coming years, a 
further concentration of this market is projected by crowding out small and 
medium-sized firms.

The largest producer on the Ukrainian market is the group of 
companies Kernel, which is a vertically integrated company that includes 
Prykolotnyansky, Volchanskiy, Poltavsky, Bandursk oil-extraction plants, 
Kirovogradoliya, Ukrainian Black Sea Industry LTD, Ekotrans LTD, Ellada 
LTD. According to 2016, they produced 23.8 % of unrefined sunflower oil in 
Ukraine. Kernel Group is not only a leader in the production of oil, but also 
its main exporter. It purchases raw materials from thousands of Ukrainian 
farmers and produces about 7-8 % of world production of sunflower oil and 
sells it to all major markets, including India, European Union countries, 
Egypt and Turkey. The processing capacity is 3.0 million tons of sunflower 
seeds per year, equivalent to 1.3 million tons of sunflower oil in bulk and 
about 1.2 million tons of sunflower meal [9].

Cargill (USA) is one of the world's largest producers and suppliers of 
food products and agricultural products. Currently, “Cargill” is present in 67 
countries and has more than 150 thousand people. According to public reports, 
the sales volume of Cargill Corporation exceeds $ 100 billion, and the annual 
income ranges from $ 1-3 billion. It is a global vertically integrated company 
that actually controls the chain of production and delivery of food products 
to end users. It is often an exclusive supplier of raw materials and ingredients 
to other world-famous food giants such as McDonald's, Kraftfoods, Walmart. 
In 2013, the company's share in the Ukrainian oil production market was 
estimated at 11.0 % and its share in the total export of sunflower oil was 
12 %. Now the company's share has decreased (4.6 % of the production of 
unrefined sunflower oil due to the loss of Donbas plant) [10].

Delta Wilmar CIS produces today 9 % of refined and 4.2 % of unrefined 
sunflower oil in Ukraine. The founder of Wilmar International Limited 
is the leader in the processing and trade of vegetable oils in Asia. Today, 
Wilmar International Limited is listed among the largest companies by the 
value of shares on the Singapore Stock Exchange. Its activities include palm 
plantations, edible oil processing plants, special fat production plants, oil 
processing products, biodiesel, processing and grain trade. The company's 
administrative office is located in Singapore. More than 160 production 
facilities are located on four continents. About 67,000 people work at the 
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enterprises. Due to the large distribution network the company's products are 
supplied to more than 50 countries [11].

The transnational company Bunge (USA) is a leading global company 
working in the field of agribusiness and food products. It operates in more 
than 40 countries. The number of employees reaches almost 35 thousand 
people. Bunge is engaged in the purchase, sale and storage of cereals, it 
processes oilseeds, produces sugar and ethanol from sugarcane, processes 
wheat, corn, and rice to make ingredients used by food manufacturers. Bunge 
also sells fertilizers in South America.

The main assets of Bunge in Ukraine are the Dnepropetrovsk oil extraction 
plant, which produces refined sunflower oil under the brand names “Oleyna”, 
“Umnitsa”, and an oil extraction plant in Nikolaev with elevators in a number 
of regions of Ukraine. In addition to grain and butter sales, the company also 
sells plant protection products, seeds.

This is not a complete list of financial and industrial groups and holdings, which 
are dominant today in the oil and fat industry. Significant own financial resources 
and access to credit resources, an advanced logistics system, opportunities for 
risk diversification create advantages for large business structures.

The imbalance between the amount of raw materials and the processing 
capacities of the processing enterprises has significantly changed the strategy 
of the behavior of sunflower producers, many of whom use their elevators 
to store raw materials. If earlier the raw materials were sold immediately 
after harvesting, today agrarians expect the most convenient moment, being 
guided by the market conjuncture. It is almost impossible to create sunflower 
stocks for several months of processing. To some extent this circumstance 
allows small processing enterprises to survive and be present on the market 
since the need to accumulate large working capital and use expensive credit 
resources has disappeared. Moreover, the importance of another competitive 
advantage, independent of the size of the enterprise, has increased – the 
proximity to the producers of raw materials.

The change in the strategy of firms' behavior in the oil and fat industry, 
caused by increased competition in international markets and negative price 
trends, may be associated with the transition of producers to higher price 
segments by deepening the processing of raw materials. The main way to 
strengthen the competitive positions of the industry in international markets 
is the use of innovative solutions.

The use of innovative technologies in agribusiness makes it possible to 
increase the efficiency of management by 17-45 % or more. However, only 
5-10 % of companies use innovations in Ukrainian agriculture today [12].
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The leader of innovations in the agribusiness of Ukraine in general and 
the fat and oil industry in particular is the diversified integrated company 
Kernel. Kernel is one of the three largest agricultural holdings in Ukraine. 
Its land bank is 390 thousand hectares. The main crops are wheat, corn 
and sunflower. In addition, Kernel has the largest network of its own grain 
elevators in Ukraine and is the leading operator in the field of providing grain 
storage services.

The production chain of the company's enterprises includes: production 
of agricultural products, concentration, logistics and international sales 
of grain; production of raw and bottled sunflower oil and its sale in the 
international and domestic markets.

The business model of Kernel includes: own farming, third parties – 
farmers, storage at elevators, plants for processing sunflower seeds, 
grain exports, packaged sunflower oil, export terminals. The company's 
shareholders are European institutional investors and pension funds.

Innovation plays a key role in achieving Kernel's strategic goals. In recent 
years, the company has actively used a number of innovative solutions 
that have reduced costs by 10-15 % and significantly improved production 
efficiency. In 2011 the company started to implement the elements of precision 
agriculture, such as a GPS-controlled soil sampling system, the technology of 
differential fertilizer, the spectrophotometry, the technology of mapping yields, 
the satellite monitoring of weather conditions and the reserves of available 
moisture in the soil. The company is planning to invest 15000000 dollars in 
precision agriculture [13].

The company launched such projects as “Mobile Agronomist” and 
“logistics of harvesting” in 2016 in order to improve the dispatch system. The 
implementation of these projects made it possible for each participant of the 
operational process to obtain detailed information on the movement and use of 
inventory in the process of agricultural operations. The company has its own 
research and development center, where about 1,500 scientific researches are 
carried out annually, much of which is unique.

Timely decision making is of particular importance for the agrarian business. 
In this regard, one of the most important areas of innovation in the industry 
is the construction of systems that help us make decisions based on a large 
array of data (including historical data). The creation of such systems for the 
effective management of agribusiness with a large bank of land is impossible 
without the use of modern IT technologies. Large holdings most often build 
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independently their own management systems, but only a few manage to do it 
in systematically.

In 2016, Kernel began to develop and implement a large-scale innovative 
project to create an integrated information management system for agribusiness 
#DigitalAgriBusiness, which has no world analogues. #DigitalAgriBusiness 
is a project of global automation of production processes based on the use 
of the best world IT technologies for business management and modern 
agronomic practices. Taking into account the lack of ready-made analogues 
in the world market, Kernel decided to attract the best Ukrainian companies 
engaged in the development of world market software to help them develop 
#DigitalAgriBusiness.

In addition to the use of technical innovations and development of 
new information management systems for production in the conditions of 
intensifying competition, the further development of the oil and fat industry 
implies innovative solutions in the form of using new niches with great 
potential.

The main competitors of sunflower oil today are palm, soya and rapeseed 
oils. Their consumption is much higher than other vegetable oils with 
significant dynamics of growth up to 2020. Over the past 20 years, palm oil 
has become an absolute leader in the market. Its low cost and characteristics 
suitable for use in various sectors of food industry have made it possible to 
find palm oil in most foods. But scientists have been studying the impact of 
palm oil products on human health for more than a decade and have been 
discussing the negative impact of Trans fats on human body, particularly of 
Palmitic Acid highly presented in the palm oil. A new law was adopted in 
the European Union and the level of monochloropropanediol molecules in 
food has been taken under control starting 2017. Accordingly, palm oil will 
gradually reduce its role. Today such large companies as Unilever and Nestle 
are beginning to change recipes to find a replacement to this oil. They do not 
want to produce food with carcinogens.

In the EU, the number of Trans fats in products is limited up to 5 %, 
and in Denmark is up to 2 %. This limitation is for manufacturers and 
exporters. Starting December 2016 it has become obligatory in the Eurozone 
to give detailed information of the product nutritional value on labels, 
show in descending order which specific components were used during the 
production. Saturated fatty acids must be mentioned separately [14].

The moment Palmitic Acid becomes a well-known risk, consumer demand 
in the food industry is expected to change. Therefore, experts expect constant 
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growing demand for sunflower oil. Sunflower is an organic product. It does 
not have genetically modified industrial varieties. In contrast to soya, rape 
and corn, it develops exclusively as a result of breeding. And this means that 
vegetable oil falls into the niche of environmentally friendly crops. The need 
for organic products makes it even more attractive.

Therefore, the production of high-oleic oils is a new promising niche in 
the market for fat and oil products, the oleic acid content is at least 82 % in 
the seeds of high oleic sunflower, while in the seeds of the usual one this 
number varies between 20-27 %.

High oleic sunflower oil, compared to other edible oils, has the highest 
content of vitamin E, which is a natural antioxidant and strengthens human 
immunity, reduces the risk of cancer and cardiovascular diseases. Shelf life 
of high-oleic oil is four times higher than that of traditional oil. It has a lot 
of health benefits; it can compete with olive oil and replace palm oil in 70 % 
of cases.

EU countries produce 50 % of high-oleaginous sunflower varieties (mainly 
in France, Spain, Hungary and Romania). At the same time, the high-oleic 
sunflower occupies in these regions only 2-3 % of the total area. In Ukraine 
it is 5% of the area. The production of this product is growing, although 
slowly: if 5 years ago it was about 7-8 % of the total mass of sunflower oil 
production, then now it is already 12 %.

Researchers predict a further growth of the segment: the projected 
annual world increase in high-oleaginous oil consumption should reach 
6.5  %, the deficit for high oleic oil in the EU countries will increase 
threefold by 2020 [15].

The oil and fat complex is one of the leading economic sectors of the 
Ukrainian industry, primarily due to export potential. The demand for 
vegetable oils in the world is higher than the growth rate of gross product per 
capita. The development of fat and oil production in Ukraine has significant 
prospects for domestic consumption and meets the demand in the world 
market. This is due to a number of factors, which include: favorable soil 
and climatic conditions for oilseeds cultivation on the territory of Ukraine; 
reorientation in the nutrition structure of the population from animal fats 
to vegetable oils;  steady price increase for traditional types of energy;  a 
growing number of enterprises in the fat and oil industry of Ukraine, etc. In 
such conditions, the problem of competitiveness of enterprises in the fat and 
oil industry acquires a special urgency.

In order to strengthen the competitive positions of the fat and oil industry 
enterprises on the domestic and world markets, it is necessary to conduct a 
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number of activities, the main ones are: (1) technological re-equipment of 
production and application of modern technologies for oilseeds processing; 
(2) expanding the range of fat and oil products; (3) realization of science 
based development strategies of these enterprises; (4) automation and 
modernization of production processes in an enterprise; (5) implementation 
of energy-saving measures; (6) improving utility features and creating new 
(environmentally friendly) products; (7) creation and implementation of 
innovations at enterprises, etc.
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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КОНКУРЕНТНОЇ СТРУКТУРИ 
РИНКУ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ  ФІРМ  
ОЛІЙНОЖИРОВОЇ  ГАЛУЗІ

У статті розглянуто сучасний стан  олійножирової галузі  з позиції її 
конкурентної структури, визначено основні проблеми її розвитку в Україні. 
Встановлено, що олієжировий підкомплекс є одним із найперспективніших 
секторів національної економіки, який  має потужний ресурсний потенціал. Він 
повною мірою забезпечує потреби внутрішнього ринку в олієжировій продукції та 
дозволяє здійснювати її експорт. Важлива роль цього сектора  у формуванні фонду 
споживання, вирішенні проблем внутрішньої продовольчої безпеки, забезпеченні 
валютних та податкових надходжень, а також у вирішенні  соціальних проблем 
через створення значної кількості робочих місць в олієжировому  підкомплексі та 
суміжних галузях.

Галузь має високий рівень монополізації, більшість  підприємств  входять 
до складу великих корпоративних агропромислових формувань, агрохолдингів та 
транснаціональних компаній. 
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В останні роки конкуренція на світових ринках рослинних олій 
загострилася. Комплекс проблем, вирішення яких багато в чому визначатиме 
розвиток олійножирової галузі в довгостроковій перспективі, пов'язаний як зі 
збільшенням сировинної бази і розширенням виробництва різних видів олійних 
культур, так і з модернізацією і нарощуванням виробничих потужностей на 
основі досягнень науково-технічного прогресу, розробкою нової інноваційно-
інвестиційної стратегії формування галузевих конкурентних переваг підприємств 
олійножирової промисловості шляхом удосконалення конкурентної політики.

Ключові слова: агробізнес, олійножирова промисловість, інноваційна 
активність, олігополістична структура, стратегія поведінки фірми, ціновий тренд, 
економічна кон'юнктура.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНКУРЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ 
РЫНКА И ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ФИРМ 
МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ

В статье рассмотрено современное состояние масложировой отрасли 
с позиции ее конкурентной структуры, определены основные проблемы ее 
развития в Украине. Установлено, что масложировой подкомплекс является одним 
из самых перспективных секторов национальной экономики, который имеет 
мощный ресурсный потенциал. Он в полной мере обеспечивает потребности 
внутреннего рынка и позволяет осуществлять экспорт продукции. Важна 
его роль в формировании фонда потребления, решении проблем внутренней 
продовольственной безопасности, обеспечении валютных и налоговых 
поступлений, в решении  социальных задач путем создания значительного 
количества рабочих мест в масложировом подкомплексе и смежных отраслях.

Отрасль имеет высокий уровень монополизации, большинство 
предприятий входят в состав крупных корпоративных агропромышленных 
формирований, агрохолдингов и транснациональных компаний. 

В последние годы конкуренция на мировых рынках растительного масла 
обострилась.  Комплекс проблем, решение которых будет во многом определять 
развитие масложировой отрасли в долгосрочной перспективе, связан как с 
увеличением сырьевой базы и расширением производства различных видов 
масличных культур, так и с модернизацией и наращиванием производственных 
мощностей  на основе достижений научно-технического прогресса,  разработкой 
новой инновационо-инвестиционной стратегии формирования отраслевых 
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конкурентных преимуществ предприятий масло-жировой промышленности путем 
совершенствования конкурентной политики. 

Ключевые слова:  агробизнес, масложировая промышленность, 
инновационная активность, олигополистическая структура, стратегия поведения 
фирмы, ценовой тренд, экономическая конъюнктура.
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ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПОРТІВ 
ДО СУЧАСНИХ ЕКСПОРТНИХ ПОТРЕБ ОЛІЙНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті розглянуто основні проблеми експорту продукції олійної 
промисловості України в рамках діяльності морських торгівельних портів. 
Проаналізовано динаміку виробництва, імпорту та експортного потенціалу 
рослинної олії в Україні. Досліджено стивідорну діяльність морських портів, 
що спрямована на забезпечення перевалки олійних вантажів. Наведено перелік 
заходів, необхідних для максимальної реалізації експортного потенціалу рослинної 
олії України.

Ключові слова: морський порт, рослинна олія, олійно-жирова галузь, ек-
спорт, перевантажувальні портові термінали, транспортна інфраструктура.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Олійно-жирова га-
лузь займає провідне місце в структурі переробних підприємств агро-
промислового комплексу України. Це одна з найбільш бюджетоутворю-
ючих та валютоємних галузей аграрного виробництва. Так, за даними 
асоціації «Укроліяпром» [1], за 2016 рік було експортовано продукцію 
олійно-жирової галузі на суму понад 3,7 млрд. дол. США, що складає 
близько 30 % від загального експорту продукції АПК України. 

Олійно-жирова галузь – одна з небагатьох галузей національної 
економіки України, котра протягом останніх років демонструє високі 
темпи нарощування обсягів експорту рослинної олії, які за 2005 – 2016 
рр. збільшилися в 5,7 разів – до 5104 тис. т з географією поставок більш, 
ніж до дев’яноста країн світу. Поставка рослинної олії в більшість 
із цих країн здійснюється морським транспортом, що обумовлює 
необхідність виявлення проблем розвитку експортної інфраструктури 
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олійно-жирової галузі. У той же час, розвиток, в першу чергу, портової 
інфраструктури і перевалочних потужностей (приймання, зберігання, 
якісний супровід і відвантаження), зокрема, має велике значення для 
збереження лідируючих позицій України на світовому ринку при 
експорті олійної продукції.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблемам розвитку нарощуван-
ня експорту продукції олійної промисловості присвячені праці таких 
науковців як А. Платонова та К. Ільницького. Зокрема, проблеми роз-
витку портового господарства, від діяльності якого залежить в цілому 
рівень конкурентоспроможності олійної продукції України на світовому 
ринку розглядалися у роботах А. Ніцевича, М. Мельникова, К. М. Ми-
хайличенка, Д. Колодяжного та інших.

Морський транспорт забезпечує близько 66 % всіх перевезень в рам-
ках світової торгівлі товарами в умовах активізації інтернаціоналізації 
світової економіки [2]. Саме на його частку доводиться основний об-
сяг експорту продукції провідної ланки економіки країни – АПК, зо-
крема, продукції олійної промисловості. Для ефективності морських 
перевезень величезне значення має рівень розвитку транспортно-
логістичної інфраструктури. Ключовим інфраструктурним об'єктом у 
цьому випадку виступає морський порт. Дослідженню проблем роз-
витку та відповідності морських портів сучасним міжнародним вимо-
гам сьогодні приділяється значна увага з боку дослідників. Втім, ви-
явлення окремих проблем, пов’язаних з діяльністю морських портів 
при експорті продукції олійної промисловості залишається поза увагою 
науковців і потребує подальшого дослідження.

Постановка завдання. Метою цієї статті є дослідження проблем 
адаптації морських торговельних портів України до експортних потреб 
олійної промисловості в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. Олійножировий 
підкомплекс в Україні є одним із найдинамічніших секторів АПК дер-
жави, що демонструє високі темпи щорічного зростання. Це обумов-
лено перш за все, сприятливою зовнішньоекономічною кон'юнктурою 
на ринку соняшникової олії, яка використовується для продовольчих 
потреб, а також високим попитом на інші види рослинних олій, призна-
чених для використання в продовольчій, технічній та біоенергетичній 
сферах. Про позитивну динаміку як у відношенні виробництва, так і 
експортного потенціалу рослинної олії в Україні свідчить баланс олії, 
що характеризує джерела формування даного виду продовольства та 
напрями  його використання (табл. 1).
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Таблиця 1
Баланс  олії (включаючи основні оліє місткі продукти, в 

перерахунку на олію) 

Джерело: [3, с. 38].

За даними Державної фіскальної служби України, в 2016 році країною 
було експортовано 5,1 млн. тон рослинних олій  (коди УКТЗЕД 1507-
1515) на суму 3,902 млрд. дол. США. Зокрема, експорт соняшникової, 
сафлорової  і бавовняної олій (код УКТЗЕД 1512) склав 4,842 млн. тон 
на 3,704 млрд. дол. США.  Найбільші поставки здійснені в Індію – на 
1,15 млрд. дол. США (31,05 % експорту товарної позиції в грошовому 
вираженні), Китай – на 476,61 млн. дол. США (12,86 %) і Нідерланди  – 
на 312,71 млн. дол. США (8,44 %). Експорт в інші країни склав 1,765 
млрд. дол. США (47,7 %) [4]. 

Оскільки в зазначені країни доставка рослинної олії здійснюється 
переважно морським транспортом, є необхідність розкриття про-
блем розвитку транспортно-логістичної інфраструктури олійної 
промисловості, в рамках якої морський порт виступає ключовим 
інфраструктурним об'єктом, від діяльності якого залежить в цілому 
рівень конкурентоспроможності олійної продукції України на світовому 
ринку.

Морські порти є складовою частиною транспортної і виробничої 
інфраструктури держави з огляду на їх розташування на напрямках 
міжнародних транспортних коридорів. Перелік українських морських 
портів, відкритих для заходження іноземних суден, визначений розпо-

розглядалися у роботах А. Ніцевича, М. Мельникова, К. М. Михайличенка, 
Д. Колодяжного та інших. 

Морський транспорт забезпечує близько 66 % всіх перевезень в рамках 
світової торгівлі товарами в умовах активізації інтернаціоналізації світової 
економіки [2]. Саме на його частку доводиться основний обсяг експорту продукції 
провідної ланки економіки країни – АПК, зокрема, продукції олійної 
промисловості. Для ефективності морських перевезень величезне значення має 
рівень розвитку транспортно-логістичної інфраструктури. Ключовим 
інфраструктурним об'єктом у цьому випадку виступає морський порт. 
Дослідженню проблем розвитку та відповідності морських портів сучасним 
міжнародним вимогам сьогодні приділяється значна увага з боку дослідників. 
Втім, виявлення окремих проблем, пов’язаних з діяльністю морських портів при 
експорті продукції олійної промисловості залишається поза увагою науковців і 
потребує подальшого дослідження. 

 Постановка завдання. Метою цієї статті є дослідження проблем адаптації 
морських торговельних портів України до експортних потреб олійної 
промисловості в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Олійножировий підкомплекс в 
Україні є одним із найдинамічніших секторів АПК держави, що демонструє 
високі темпи щорічного зростання. Це обумовлено перш за все, сприятливою 
зовнішньоекономічною кон'юнктурою на ринку соняшникової олії, яка 
використовується для продовольчих потреб, а також високим попитом на інші 
види рослинних олій, призначених для використання в продовольчій, технічній та 
біоенергетичній сферах. Про позитивну динаміку як у відношенні виробництва, 
так і експортного потенціалу рослинної олії в Україні свідчить баланс олії, що 
характеризує джерела формування даного виду продовольства та напрями  його 
використання (табл. 1). 

Таблиця 1 
Баланс  олії (включаючи основні оліє місткі продукти, в перерахунку на олію)  

Показники 2005  2012  2013  2014  2015  2016  Темп зростання 
2016/05, % 

Виробництво олій        рослинних  –  
усього, тис. т 1437 4067 3712 4926 4581 5409 376,41 

Зміна запасів на кінець року, тис. т 114 -75 10 -35 -71 2 1,75 

Імпорт, тис. т 264 231 296 223 160 219 82,95 

Усього ресурсів, тис. т 1587 4373 3998 5184 4812 5626 354,51 

Експорт, тис. т, у т. ч.: 900 3742 3353 4578 4253 5104 567,11 
- соняшникова 852 3614 3209 4342 3939 4842 568,31 

Втрати, витрати на         нехарчові цілі, 
тис. т 52 40 41 35 33 25 48,08 

Фонд  споживання, тис. т 635 591 604 561 525 497 78,27 

   Джерело: [3, с. 38]. Джерело: [3, с. 38].
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рядженням Кабінету Міністрів України № 466-p від 26.06.2013 р. «Про 
затвердження переліку морських портів України, відкритих для заход-
ження іноземних суден» [5] та містить 13 морських портів (Рені, Ізмаїл, 
Усть-Дунайськ, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Одеса, Южний, 
Миколаїв, Ольвія, Херсон, Скадовськ, Бердянськ, Маріуполь). На бере-
гових ділянках та територіях портів працюють близько 600 портальних 
кранів, тисячі автонавантажувачів різних типів та інші види портового 
обладнання. Криті складські приміщення цих портів займають понад 
330000 кв. м, а відкриті склади – понад 2,5 млн. кв. м [6].  

В рамках об’єктів портової інфраструктури, найбільш важли-
вою складовою логістичного ланцюжка при поставках рослинної 
олії на експорт є олiйно-наливні перевалочні термінали. Сектор при-
портових інфраструктурних потужностей з перевалки наливних 
вантажів диверсифікований за основними українськими портами. На 
сьогоднішній день в Україні у цьому секторі працюють15 терміналів, 
комплексів, розташованих в 7 континентальних морських портах за-
гальною потужністю 10,65 млн. т в рік [7]. Так, за даними державно-
го підприємства «Адміністрація морських портів України», перевалка 
рослинної олії в 2016 році склала 4709,87 тис. т, що на 714,84 тис. т або 
на 17,89% більше в порівнянні з попереднім роком за рахунок зростан-
ня виробництва продукту в Україні та сприятливих цін на  світовому 
ринку [8]. Лідерами із перевалки олійних вантажів у звітному році ста-
ли Миколаївський, Іллічівський та Южний морські порти (рис.1), на 
частку яких припало 92,49 % вантажів.

Рис. 1. Частка морських портів у перевалці олійних вантажів у 2016 р.  
в Україні, тис. т
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Найпотужнішими терміналами з перевалки рослинних олій за підсумками 

роботи у 2016 р. є портові оператори ТОВ «Евері» (Миколаївський МП), що 
входить до холдингу «Orexіm», вантажообіг якого склав 1323,8 тис. т;  ТОВ 
«Дельта Вільмар» (МП «Южний»), з обсягом вантажообігу 624,9  тис. т і ТОВ 
«Олір Резорсіз» (Чорноморський МП), вантажообіг якого – 608,6 тис. т. [7]. Слід 
зауважити, що зазначені стивідорні компанії є приватними. На сьогоднішній день 
спостерігається тенденція до збільшення частки приватного сектору в обсягах 
вантажопереробки олії: за 2013 – 2016 рр. зростання вантажопереробки 
приватними стивідорними компаніями на причалах  АМПУ сягнуло 43,03 % 
(табл. 2). Зокрема, за 2016 р. державними стивідорними компаніями на причалах 
АМПУ було оброблено 171,69 тис. т олійних вантажів (3,65 % загального обсягу), 
приватними стивідорними компаніями – 4538,17 тис. т (96,35 % загального 
обсягу), у т.ч. приватними стивідорними компаніями через причали АМПУ 
перероблено 3750,41 тис. т олійних вантажів (79,63 % загального обсягу). 

 
Таблиця 2 

Динаміка  вантажопереробки олії у морських портах України  

Вантажопереробка,тис. т 2013 2014 2015 2016 
Темп 

зростання 
2016/13, % 

Державні стивідорні 
компанії на причалах АМПУ 243,18 156,92 153,40 171,69 70,6 

Приватні стивідорні компанії 
на причалах АМПУ 2622,16 2834,05 3025,40 3750,41 143,03 
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Найпотужнішими терміналами з перевалки рослинних олій за 
підсумками роботи у 2016 р. є портові оператори ТОВ «Евері» 
(Миколаївський МП), що входить до холдингу «Orexіm», вантажообіг 
якого склав 1323,8 тис. т;  ТОВ «Дельта Вільмар» (МП «Южний»), з 
обсягом вантажообігу 624,9  тис. т і ТОВ «Олір Резорсіз» (Чорно-
морський МП), вантажообіг якого – 608,6 тис. т. [7]. Слід зауважити, 
що зазначені стивідорні компанії є приватними. На сьогоднішній день 
спостерігається тенденція до збільшення частки приватного сектору в 
обсягах вантажопереробки олії: за 2013 – 2016 рр. зростання вантажо-
переробки приватними стивідорними компаніями на причалах  АМПУ 
сягнуло 43,03 % (табл. 2). Зокрема, за 2016 р. державними стивідорними 
компаніями на причалах АМПУ було оброблено 171,69 тис. т олійних 
вантажів (3,65 % загального обсягу), приватними стивідорними 
компаніями – 4538,17 тис. т (96,35 % загального обсягу), у т.ч. при-
ватними стивідорними компаніями через причали АМПУ перероблено 
3750,41  тис. т олійних вантажів (79,63 % загального обсягу).

Таблиця 2
Динаміка  вантажопереробки олії у морських портах України 

Джерело: [9].

Наразі в портовій галузі України є нагальна потреба оновлення основ-
них фондів. Оскільки сьогодні портове господарство України перебуває 
у передкритичному стані: активна частина основних фондів, насам-
перед кранове господарство, вже відпрацювала всi можливі терміни, 
глибина і довжина причалів є недостатніми, 30 % причалiв підлягають 
капітальному або профілактичному ремонту, близько 5 км хвилеломів 
та огороджувальних молів перебувають в аварійному стані тощо. За-
гальний середній рівень фізичного зношення портової інфраструктури 
оцінюється у понад 90 %. Власними силами держави та портів, без 
залучення на взаємовигідних умовах приватного капіталу, проблеми 
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роботи у 2016 р. є портові оператори ТОВ «Евері» (Миколаївський МП), що 
входить до холдингу «Orexіm», вантажообіг якого склав 1323,8 тис. т;  ТОВ 
«Дельта Вільмар» (МП «Южний»), з обсягом вантажообігу 624,9  тис. т і ТОВ 
«Олір Резорсіз» (Чорноморський МП), вантажообіг якого – 608,6 тис. т. [7]. Слід 
зауважити, що зазначені стивідорні компанії є приватними. На сьогоднішній день 
спостерігається тенденція до збільшення частки приватного сектору в обсягах 
вантажопереробки олії: за 2013 – 2016 рр. зростання вантажопереробки 
приватними стивідорними компаніями на причалах  АМПУ сягнуло 43,03 % 
(табл. 2). Зокрема, за 2016 р. державними стивідорними компаніями на причалах 
АМПУ було оброблено 171,69 тис. т олійних вантажів (3,65 % загального обсягу), 
приватними стивідорними компаніями – 4538,17 тис. т (96,35 % загального 
обсягу), у т.ч. приватними стивідорними компаніями через причали АМПУ 
перероблено 3750,41 тис. т олійних вантажів (79,63 % загального обсягу). 

 
Таблиця 2 

Динаміка  вантажопереробки олії у морських портах України  

Джерело: [9]. 
 

Вантажопереробка,тис. т 2013 2014 2015 2016 
Темп 

зростання 
2016/13, % 

Державні стивідорні 
компанії на причалах АМПУ 243,18 156,92 153,40 171,69 70,6 

Приватні стивідорні компанії 
на причалах АМПУ 2622,16 2834,05 3025,40 3750,41 143,03 

Приватні стивідорні компанії 
на власних причалах 787,08 1311,91 816,23 787,77 100,09 

Всього 3652,42 4302,88 3995,03 4709,87 128,95 
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приведення глибин портів до рівня, необхідного для заходу великотон-
нажних суден, розбудови сучасних терміналів, оновлення припортової 
інфраструктури та кранового господарства не вирішити [10].

Поставка рослинної олії на експорт від заводу-виробника до морсь-
кого порту здійснюється автомобільними або залізничними цистерна-
ми наливом. Вибір виду транспортного засобу залежить від кількості 
рослинної олії, яку необхідно перевезти, територіального розташуван-
ня пiдприємства-виробника, а також транспортної розв’язки поста-
чальника продукції. Останнім часом у зв’язку з дефіцитом залізничних 
цистерн, високою вартістю доставки  невеликих партій рослинної 
олії на коротку відстань залізничним транспортом, спостерігається 
перерозподіл транспортних потоків на користь автоперевезень. Од-
нак слід зазначити, що відповідно до  Постанови Кабінету Міністрів 
України № 869 від 21 жовтня 2015 року «Про внесення змін до пун-
кту 22.5 Правил дорожнього руху» [11], було введення заборони руху 
транспортних засобів фактичною масою понад 40 тонн, або більше 11 
тонн на вісь (для контейнеровозів – понад 46 т) на автомобільних доро-
гах загального користування при перевезенні подільних вантажів. По-
становою також введено обмеження на рух автомобільними дорогами 
загального користування місцевого значення для вантажівок фактич-
ною масою понад 24 тонни (або більше 7 тонн на вісь). Як наслідок, 
введення такого обмеження призводить до підвищення вартості пере-
везень. Таким чином, зростання логістичних витрат є одним із голов-
них факторів, що негативно впливає на ефективність експорту олійної 
продукції.

Ще однією з проблем нарощування експорту рослинної олії в Україні 
є відсутність чіткої спеціалізації морських портів. Розвиток морських 
портів, за словами Міністра інфраструктури України, має бути побудова-
ний за хабовою моделлю, відходячи від внутрішньо портової конкуренції 
[12].  Дійсно, сучасні тенденції розвитку міжнародних морських пере-
везень зумовили формування портів-хабів – морських портів, що ви-
конують роль найбільших регіональних розподільних центрів, місць 
перевалки вантажів і комплектації вантажних партій. Примітно, що 
дослідники виділяють порт-хаб як місце створення доданої вартості і 
характеризують його як порт, що перевалює контейнерні вантажі.  За-
значений новий підхід до розвитку портової галузі допоможе розробити 
обґрунтовані інвестиційні проекти, реалізація яких інвесторам дозво-
лить забезпечити якісний розвиток і зростання конкурентоспроможності 
з урахуванням переваг та особливостей кожного з українських портів.
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Важливе значення при експорті рослинної олії має контроль її якісних 
показників при надходженні на термінал, у процесі її зберігання, а та-
кож при відвантаженні на судно. Це потребує оснащення лабораторій 
перевантажувальних терміналів відповідним високоточним обладнан-
ням, їх акредитації, а також упровадження систем контролю якості 
HАССP, міжнародного стандарту ІSO 22000:2005 «Система управління 
безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій хар-
чового ланцюга» тощо. 

Так, якість соняшникової олії залежить від такого показника, як пе-
роксидне число, яке із часом зростає. При відвантаженні соняшникової 
олії з підприємства-виробника його величина дорівнює 7,0½ Оммоль/
кг, а після її зберігання воно збільшується до 10½ Оммоль/кг для 1-го 
сорту. Тобто термінал має межу зберігання від 7 до 10½ Оммоль/
кг. При переробці якісного насіння соняшникова олія має так званий 
період індукції, коли вона стійка до зберігання і має природний анти-
оксидант. Але деякі виробники, не дотримуючись вимог нормативної 
документації, випускають продукцію із завищеними показниками, тим 
самим обмежуючи час зберігання олії, що згодом позначається на якості 
цієї продукції. Крім показника індукції, потрібно відзначити кислотне 
число, яке безпосередньо пов’язане з вологістю олії: при завищеній 
вологості кислотне число зростає, тобто починається гідроліз олії – 
обмінна реакція між олією та водою. У зв’язку з вищевикладеним, такі 
показники, як вологість і леткі речовини слід ураховувати при прийомі 
олії соняшникової на зберігання в термінал [13].

Під час контролю якості соняшникової олії слід ураховувати також 
додаткові вимоги окремих країн-iмпортерів, зокрема Європейського 
Союзу, який, крім стандартної процедури досліджень на вміст масової 
частки мінеральних олій (С10-С56) мг/кг, додатково висуває вимогу 
контролю трьох груп сполук: бензоапiрену, діоксинів, фуранів і полі 
хлорованих біфенілів.    

Транспортування наливних вантажів, зокрема, рослинних олій, 
вимагає суворого дотримання певних норм і правил. Щоб продукт не 
втратив товарні характеристики, транспортна тара, в якій він перевоз-
иться, повинна відповідати санітарним і екологічним стандартам. Так, 
основною вимогою є чистота цистерни. Вона повинна бути ретельно 
вимита від залишків продукту, що раніше був перевезений, потім об-
роблена паром і висушена. У зв'язку з цим варто зазначити, що для 
нормального функціонування експортної логістики олійної продукції 
вкрай необхідна наявність розгалуженої мережі мийно-пропарюваль-
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них станцій. Однак у деяких регіонах України такі станції відсутні, 
а існуючі не можуть надати якісний сервіс, що потребує додатко-
вих витрат на пошук відповідних миючих станцій. Подібна ситуація 
відбивається на ціні перевезення, а згодом і на кінцевій вартості олії.

    Наразі в світі з метою вирішення проблеми забезпечення чистоти 
транспортної тари для наливних рідких вантажів, розширення транс-
портних можливостей при експортних поставках і збiльшення їх транс-
портування в контейнерах, використовують інноваційну упаковку – 
флексітанки. Флексiтанк – це гнучкий контейнер, який використовується 
для перевезення і зберігання рідких харчових, сипучих, а також налив-
них небезпечних вантажів промислового призначення. Матеріал кон-
тейнера не взаємодіє з вантажем навіть при тривалому перевезенні та 
високих температурах. Ця транспортувальна тара використовується 
тільки один раз і після вивантаження рослинної олії підлягає утилізації. 
Таким чином, використання флексiтанків є інновацією у сфері складу-
вання та подальшого транспортування вантажів до кінцевого спожива-
ча, що дозволяє не тільки знизити витрати логістики, а й зберегти якість 
пропонованої продукції, а також мінімізувати природні втрати вантажу 
під час транспортування.  Зважаючи на зазначені переваги, використан-
ня даного виду тари поступово впроваджується деякими вітчизняними 
виробниками.

На сьогоднішній день існуючих портових потужностей в Україні до-
статньо для перевалки всієї експортованої рослинної олії. Однак, зважа-
ючи на тенденцію щорічного зростання обсягів виробництва  рослинної 
олії в Україні, з’являється потреба у побудові додаткових потужностей 
портової інфраструктури. Наявність в портах потужностей, що забез-
печують зберігання великих обсягів вантажу, дозволить трейдерам опе-
ративно реагувати на поточну зміну ціни на світових ринках, що по-
зитивно позначається на динаміці продажів української рослинної олії.

Будівництво нових перевальних потужностей в українських портах 
зробило актуальним питання відведення земельних ділянок в акваторіях 
морських портів для будівництва причалів, проведення днопоглиблю-
вальних та інших робіт. Однак слід зауважити, що законодавство України 
не містить спеціальної процедури відведення земельних ділянок, що 
знаходяться на дні водних об'єктів. Донедавна переважна більшість 
проектів, спрямованих на інвестування в розвиток об'єктів портової 
інфраструктури, реалізовувалася за таким принципом: усі або більшість 
робіт в межах земельної ділянки суші – зокрема, з будівництва нових 
потужностей перевантажувальних комплексів на території, прилеглій 
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до портових причалів, – покладалися на інвестора; роботи на землях во-
дного фонду – зокрема, днопоглиблення, будівництво та реконструкція 
причалів, хвилеломів, інших гідротехнічних споруд, – покладалися на 
державу в особі Адміністрації морських портів України. Однак останнім 
часом така схема інвестування дедалі частіше не виправдовує себе. Це 
зумовлено передусім суттєвим гальмуванням виконання державної ча-
стини робіт через відсутність грошових коштів та/або через колосаль-
ну бюрократичну тяганину, що необхідні для вкладання державних 
ресурсів у подібні проекти. У результаті дедалі більше інвесторів готові 
вкладати кошти не тільки в модернізацію тилової території портів, а й 
у роботи, що виконуються в портових акваторіях. Але через неналежне 
законодавче врегулювання питання, що стосується відведення землі під 
акваторіями морських портів у користування інвесторам, а також супе-
речливу судову практику, це питання сьогодні є дискусійним і неодно-
значним. Подібна ситуація аж ніяк не сприяє посиленню інвестиційної 
привабливості вітчизняного портового сектору та є серйозним стри-
мувальним чинником для вкладання приватних інвестицій у портову 
інфраструктуру. Виправити таку ситуацію можна тільки шляхом негай-
ного запровадження законодавчих змін, які дадуть змогу усунути усі 
спірні питання та створити прозору й ефективну процедуру відведення 
земель в акваторіях портів для реалізації інвестиційних проектів у цій 
сфері [14].

Висновки та пропозиції. Отже, подальший розвиток морських портів 
України з метою збільшення якості та обсягів експортних поставок 
олійної продукції потребує розв’язання існуючих проблем шляхом залу-
чення інвестицій в об’єкти портової інфраструктури на основі механізму 
державно-приватного партнерства; збільшення спеціалізованих 
причалів та перевантажувальних баз для олійних культур; зменшення 
портових тарифів та зборів; провадження сучасних технологій вико-
нання навантажувально-розвантажувальних робіт олійної продукції в 
морських портах; збільшення обсягів транспортування вітчизняними 
виробниками олійної продукції в інноваційній упаковці – флексітанках; 
акредитації контрольно-випробувальних лабораторій перевантажуваль-
них терміналів відповідно до вимог ДСТУ ІSO 17025 та їх оснащен-
ня високоточним обладнанням; підвищення кваліфікації працівників 
морських портів для обслуговування технологічних комплексів; по-
дальшого розширення ринків збуту олійної продукції. Врахування вище 
перелічених заходів в рамках діяльності морських портів позитивно 
вплине на розвиток експортного потенціалу олійної промисловості, що 
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сприятиме збільшенню надходжень валютної виручки та зміцненню 
конкурентних позицій на ринку.
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промышленности Украины в рамках деятельности морских торговых портов. Про-
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PROBLEMS OF ADAPTATION OF UKRAINIAN PORTS TO 
THE MODERN EXPORT NEEDS OF OIL INDUSTRY

Summary
The article deals with the main problems of exporting the products of Ukrainian 

oil industry within the framework of the sea trading ports’ activity. The dynamics of pro-
duction, import and export potential of vegetable oil in Ukraine is analyzed. The steve-
doring activity of seaports aimed at ensuring transshipment of oil cargoes is investigated. 
The list of measures, necessary for the maximum realization of the export potential of 
vegetable oil in Ukraine, is given.

Key words: seaport, vegetable oil, oil and fat industry, export, transshipment 
port terminals, transport infrastructure.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
УКРАЇНИ

Досліджуються особливості трансформації економіки України на су-
часному етапі її розвитку, досліджуються проблеми, що виникають в процесі 
трансформації, обґрунтовуються напрями оптимізації соціально-економічного роз-
витку на основі раціоналізації трансформаційної динаміки.

Обґрунтовується діяльність держави в трансформаційних соціально-
економічних перетвореннях суспільства з акцентуванням уваги на «українському 
шляху» та пошуку шляхів підвищення її ефективності.

Ключові слова: економіка, трансформація, ефективність, соціально-
економічні процеси.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Процес суспільного 
реформування охоплює майже всі складові соціально-економічного 
організму, вимагає узгодженості, синхронізації дій щодо їх перетво-
рень. Додаткова складність виникає внаслідок того, що інститути 
різних і несумісних економічних систем – командно-адміністративної 
та ринкової – погано взаємодіють, суттєво знижуючи ефективність 
функціонування «перехідних економік» [2].

Серед пострадянських країн Україна мала найкращі стартові умо-
ви для ринкових перетворень. І в той же час продемонструвала чи не 
найгірші результати. Достатньо сказати, що впродовж 1991-1999 рр. 
відбувався перманентний економічний спад, причому ВВП скорочу-
вався в середньому на 9,5 % щорічно. На кінець періоду він становив 
лише 38 % від рівня 1990 р. [2]. Це є свідченням того, що в керівництві 
соціально-економічними перетворен-нями в країні були допущені 
серйозні прорахунки та помилки.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність розгля-
ду питання трансформації економіки України обумовлена загальною 
логікою переходу від історично доведеної і економічно неефективної 
адміністративно-командної моделі до порівняно ефективної ліберально-
капіталістичної соціально-орієнтованої ринкової моделі організації 
економічної життєдіяльності суспільства. Наукові дослідження на 
цю тематику викладені в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних 
економістів, зокрема, З. Адаманової, О. Білоруса, А. Гальчинського, 
В.  Гейця, С. Глазьєва, С. Єрохіна, В. Іноземцева, С. Мочерного, Л. Чер-
нюка та ін. У них відображаються більшою мірою суб’єктивні оцінки, 
рекомендації авторів щодо стану та перспектив розвитку соціально-
економічної системи держави в цілому, які ґрунтуються на об’єктивних 
фактах.

Супроводжується розвиток економіки безперервними 
різномасштаб¬ними трансформаціями, де аналізу присвячено ба-
гато досліджень. Економічні терміни, що характеризують сутність 
поняття «структурна трансформація», «структурні перетворення», 
«реструктуризація» в зв’язку з цим досить часто зустрічаються в 
економічній літературі, проте чіткості в характеристиці їх змісту не до-
сягнуто [11, с. 43]. 

Поняття «структурна трансформація», «структурні перетворен-
ня», «реструктуризація» по сутності термінів означають зміни струк-
тури сфери діяльності, управління, власності тощо. Саме таким чи-
ном у загальному вигляді і трактує їх економічна наука. Зокрема, у 
Великій економічній енциклопедії зміст терміну «трансформація» 
визначено, як «взаємодію різних процесів та явищ у сфері економіки, 
політики та іншого, які в результаті забезпечують формування нової 
якості соціальної системи в цілому» [3, с. 681]. Великий економічний 
словник під трансформацією пропонує розуміти «одну з операцій 
процесу організації, яка означає реформування головної цілі у ряд 
взаємозв’язаних локальних цілей та задач, що забезпечують досягнення 
корінних результатів» [4, с. 1089].

Український дослідник С. Єрохін терміном «трансформація» визначає 
«зміну структури будь-якого об’єкту у рамках самоорганізуючого про-
цесу» [8, с. 13].

В економіці України трансформаційні процеси  мають свої 
характерні особливості. В країні, по суті, не було власної економічної 
системи – це була підсистема єдиного народногосподарського комплек-
су СРСР, яка була сформована для його обслуговування і не включа-
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ла багатьох необхідних для самостійної системи елементів. Основний 
зміст трансформаційних перетворень в країні, таким чином, полягає в 
переході до комплексної і цілісної економічної системи, яка функціонує 
на ринковій основі. Сьогодні абсолютно очевидно, що об’єктивною 
необхідністю трансформації економіки України є: перехід від ек-
стенсивних методів господарювання до інтенсивних; забезпечення 
структурної перебудови економіки на базі новітніх технологій, розши-
рення наукоємних виробництв; реалізація програм нарощування ви-
робництва товарів споживчого ринку, збалансованих з динамікою пла-
тоспроможного попиту; пріоритетність малих форм господарювання; 
утримання інфляції, індексація всіх кількісних параметрів економічних 
показників; забезпечення ефективності соціальних реформ [13, с. 253].

Постановка завдання. Обґрунтування особливостей трансформа-
ційних соціально-економічних перетвореннях українського суспільства 
та пошуку шляхів підвищення ефективності економіки держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Трансформаційна 
економіка, за визначенням В. Геєця, передбачає зміну структу-
ри економіки й створення нових форм розвитку [12, с. 75]. При-
чому, трансформація не зводиться лише до ринкових реформ, а 
має комплексний характер, включаючи перетворення у політичній, 
інституціональній та культурній сферах, що синхронізуються між со-
бою у просторі й часі [11, с. 43].

На сучасному етапі розвитку економічних систем виділяють різні 
форми трансформацій. Так, згідно з результатами численних досліджень 
відмінною рисою економічного розвитку на сучасному етапі є вису-
нення на перший план процесів постіндустріальної трансформації. 
На думку В. Іноземцева, лідируюче місце у світовій економіці ХХІ ст., 
безсумнівно, буде належати постіндустріальній господарській системі. 
Найбільш явним наслідком її становлення в розвинутих західних 
країнах, починаючи із середини 70-х рр. ХХ ст., є формування нового 
міжнародного порядку, що характеризується, перш за все, поглибленням 
і розширенням диспропорцій у розвитку між постіндустріальними та 
іншими країнами світу [9, с. 5]. Відповідно дослідження довгострокової 
перспективи розвитку країн є продуктивним у першу чергу в рамках 
процесу постіндустріальної трансформації.

Результативність дослідження трансформаційних процесів, їх 
чинників і наслідків, як і будь-якого іншого дослідження, визначається 
передусім процесами отримання, обробки, засвоєння та використання 
знань. Теоретичний рівень пізнання процесів трансформації пов’язаний 
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передусім із використанням системного підходу. Принцип системності 
як невід’ємний елемент діалектичного методу дослідження органічно 
взаємозв’язаний із принципами розвитку, єдності й боротьби супереч-
ностей, історизму тощо. Дослідження трансформації економічних си-
стем базуються на комплексному застосуванні цих логічних принципів, 
кожен з яких групує навколо себе низку більш конкретних прийомів, 
правил, засобів пізнання [10, с. 173].

Відмінною рисою українських трансформаційних процесів від інших 
економічно розвинутих держав є те, що вони носили революційний 
характер. У кінці XX ст. Україна змінила свої напрямки майбутньо-
го соціально-економічного розвитку, стала на шлях радикальних 
соціально-економічних і політичних змін з урахуванням досвіду й до-
сягнень розвинутих країн світу. Однак у результаті відсутності в нашій 
державі національної трансформа¬ційної моделі і невдалого запозичен-
ня чужих моделей економічного розвитку, зокрема моделі економічних 
реформ, що відома як «вашингтон¬ський консенсус», на жаль, перехід 
у нову якість набув руйнівного характеру. Замість прогресивних 
економічних і науково-технологічних зрушень, побудови соціально 
орієнтованої демократичної держави, підвищення матеріального до-
бробуту і духовного рівня життя народу, Україна опинилася в глибоко-
му занепаді [1, с. 5].

Нові виклики світової економіки поставили перед Україною 
об’єктивну необхідність розвитку в умовах глобалізації і як результат  – 
неготовність до глобальної конкуренції і глобальної інтеграції. Про-
блеми соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації 
пов’язані з тим, що країні доводиться вирішувати питання оптимально-
го включення в глобальну економіку в умовах незавершеної системної 
соціально-економічної і політичної трансформації. Сказати про те, що 
Україна знаходиться в перехідному режимі, не є остаточно вірним; 
перехід не відповідає ні часовому, ні ідеологічному поняттю, тобто до-
сягненню поставленої мети (у даному випадку розвинутій ринковій 
економіці) [1, с. 5]. Тому при визначенні етапу трансформації, у якому 
знаходиться Україна на сьогоднішній момент, найчастіше використову-
ють термін пост-перехідної або пост-транзитивної економіки.

Таким чином, сучасна економіка в цілому нестабільна й знаходить-
ся в стані депресії, спад промислового виробництва має системний ха-
рактер, глибокі інфляційні процеси протікають поруч з інтенсивним 
зростанням усіх видів неплатежів, загострилися відносини між 
підприємствами. Окрім того, при розгляді утвореної ситуації особлива 
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увага приділяється відсутності інноваційної активності підприємств. 
На багатьох підприємствах, досить тривалий час не впроваджується 
нова технологія, не проводиться модерніза¬ція існуючих технологій, 
відсутні схеми переробки, слабка автоматизація тощо [1, с. 5]. Це не-
гативно відображається на конкурентоздатності продукції, та ще більш 
негативно – на виробленні прогресивних тенденцій у формуванні 
соціально-економічної політики.

На сьогодні переважаючими стають кризоутворюючі чинники, надбані 
Україною останнім часом. У сукупності це дає колосальний ефект і ро-
бить економіку України залежною від впливу інших держав, особливо у 
формуванні пріоритетів соціально-економічного розвитку. Залежність 
національної економіки та пріоритетів соціально-економічного розвитку 
від світового господарства має не тільки негативні наслідки, але й позитивні 
внаслідок збільшення зовнішнього попиту. Однак криза світового госпо-
дарства свідчить про те, що залежність національної економіки повинна 
бути раціональною, тобто повинно бути збалансоване співвідношення між 
внутрішнім ринком і експортом. Позитивним на даний час для України в 
ситуації кризи світового господарства є, як би парадоксально це не зву-
чало, – нерозвиненість економіки й слабка інтеграція на світові товар-
ний і фінансовий ринки. Окрім того, на тлі погіршення кон’юнктури на 
світовому ринку й зниження ділової активності в розвинутих країнах, 
ситуація в державі, що розвивається, – Україна для інвесторів, – буде більш 
привабливою. Ці обставини є дуже слабкою втіхою для згладжування не-
гативних чинників, що впливають на економіку України, однак це показує 
неоднозначність кризоутворюючих чинників. За останні роки свого 
існування в Україні загострилися і без того складні політичні відносини, що 
суттєво погіршують стан формування пріоритетів соціально-економічного 
розвитку. На сьогодні стабілізація політичної ситуації і ліквідація її наслідків 
є першочерговим завданням для антикризового управління на макрорівні. 
Перераховані обставини формують основи антикризового управління 
як основи формування оптимальної моделі пріоритетів соціально-
економічного розвитку в трансформаційному пост-транзитивному періоді, 
а також принципи поведінки підприємства в таких умовах, основним з 
яких є готовність підприємства сприйняття й подолання кризової ситуації  
[1, с. 5-6].

Вирішальними кроками для розвитку економіки України ста-
ло проголошення політичної незалежності та взятий курс на прове-
дення економічних реформ. Із проголошенням незалежності, наші 
співвітчизники сподівалися примножити економічний потенціал дер-
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жави і на його основі поліпшити національний добробут. Натомість 
трансформаційні перетворення призвели до щорічного скорочення 
сільськогосподарського та промислового виробництва продовольчих 
товарів, зростання безробіття, суттєвого зменшення сукупного попиту 
населення, зумовленого зниженням його реальних грошових доходів, 
надмірного розвитку особистих селянських господарств тощо [5, с. 26]. 

Висновки  та пропозиції. На сучасному етапі до основних тенденцій 
трансформації соціально-економічних процесів української економіки 
можна віднести подальше поглиблення соціальної нерівності за 
всіма показниками (економічними, політичними, соціальними) та 
маргіналізацію значної частини населення, що несе в собі зростання 
напруженості в суспільстві. З одного боку, соціальна нерівність є ре-
зультатом сформованої за останні роки системи розподілу доходів, до-
ступу до економічних, політичних, соціальних ресурсів, з іншого – ре-
зультатом державної політики. Подальший розвиток стратифікаційних 
процесів в українському суспільстві залежатиме від швидкості 
економічного та політичного реформування, від зміни державної 
ідеології, яка підмінена сьогодні інтересами вузького кола людей [6].

Після здобуття незалежності Україна не набула динамічного 
соціально-економічного розвитку, що більшою мірою обумовлено 
відсутністю застосування належних чітких механізмів та інструментів 
макроекономічного регулювання. Відповідно, трансформаційні про-
цеси йдуть безсистемно та хаотично, Україна втрачає свої позиції в 
рейтингах економічно розвинутих країн. Спостерігається по¬ступова 
«реанімація» основних рис докризової моделі економічного розвитку, 
яка зберігає значну волатильність економіки та надмірну чутливість 
до коливань світової кон’юнктури. Між тим, економічне зростання 
парадоксальним чином поєднується з невпевненістю у сталість цього 
процесу, що пов’язано з нестійкістю світової економічної динаміки, 
а поточний стан вітчизняної економіки, незважаючи на досягнуті 
позитивні зрушення післякризового періоду, також не дає підстав для 
заспокоєння щодо перспектив подальшого економічного розвитку 
[7, с. 77]. Структурні характеристики розвитку країни показують, що 
зростання не сприяє подоланню суперечностей, які негативно впли-
вають на її соціально-економічний розвиток. Розв’язувати ці пробле-
ми в Україні необхідно комплексно, застосовуючи важелі, властиві 
макроекономічному регулюванню.

Передбачається подальше вивчення трансформаційних процесів 
розвитку економіки в контексті українських реалій.
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Summary
The features of Ukrainian economic transformation are examined on the mod-

ern stage of its development, problems which arise up in the process of transforma-
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tion are investigated, and directions of socio-economic development optimization are 
grounded on the basis of transformation dynamics rationalization.

The article is focused on the function of the state in all socially-economic modi-
fications’ transformation with an accent on an individual Ukrainian road and searching 
of ways to enhance its economy.

Thus, the basic current trends of social and economic transformations in Ukrai-
nian economy are further deepening of social inequality of the people majority by eco-
nomic, political and social parameters which provoke the tension in our society. On the 
one hand, the social inequality is caused by the formulated recently system of incomes 
distribution and injustice in economic, political and social resources availability. On the 
other hand, such inequality is the result of Ukrainian state policy.

Keywords: economy, transformation, efficiency, socio-economic processes.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА АНАЛІТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО 
ПОРІВНЯННЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ  
ТА ПОЛЬЩІ

Вихід з кризи та економічне зростання будь-якої країни з ринковою еконо-
мікою посилюється ефективним функціонуванням ринку нерухомості. Запорукою 
розвитку такого ринку в країні є попит на якісні об'єкти нерухомості, для фінан-
сування, проектування, зведення та управління якими необхідна узгоджена робота 
команди фахівців. Цим зумовлена поява багатьох учасників ринку нерухомості, ді-
яльність яких пов’язана з формуванням сучасної інфраструктури та споживчої вар-
тості об'єктів нерухомості. Структура ринку нерухомості породжує його функції, 
які можна поділити, з одного боку, на мікроекономічні, що визначають внутрішні 
способи його дії, і макроекономічні – що характеризують його взаємодію з іншими 
сегментами економіки. З іншого боку, він має загальні функції, притаманні кожній 
ринковій організації (встановлення рівноважної ціни, забезпечення руху інвести-
ційних ресурсів та ін.), і специфічні, пов’язані з особливими можливостями не-
рухомості. 

Ключові слова: ринок нерухомості, об’єкти нерухомості, інвестиційний 
клімат, економіка України, сегменти ринку нерухомості, фактори конкурентоспро-
можності, девелопменеджмент,  іноземні інвестиції.

Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасній економіч-
ній практиці нерухомість є найважливішим фактором розвитку ефек-
тивного національного бізнесу і джерелом зростання багатства будь-
якої держави. Для Польщі, яка відноситься до країн із значним ступе-
нем відкритості економіки, залучення нерухомості в бізнес виступає 
економічним каталізатором підвищення ефективності функціонування 
національної економіки. Тому для України має важливе значення ви-
вчення та впровадження імплементованого ринкового досвіду Польщі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз досліджень і пу-
блікацій останніх років. Вагомий внесок у дослідження теоретико-ме-
тодологічних засад управління на ринку нерухомості внесли українські 
вчені: А. М. Асаул, І. А. Брижань, О. Р. Дєгтяр, Б. Л. Луців, Ю. М. Ко-
валенко, О. О. Ляхова, А. А. Пересада, С. В. Онікієнко, В. Я. Чевганов, 
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С. Г. Чигасов; а також зарубіжні: А. О. Бакуліна, А. Л. Кексінов, І. І. Ма-
зур, С. М. Максимов, Н. Г. Ольдерогге, Р. Пейзер, В. І. Ресін, В. А. Си-
доров, Є. І. Тарасевич, В. І. Шапіро, А. Фрей та Дж. Фридман.

Вивчення питань інституціоналізації ринку нерухомості спираєть-
ся на роботи таких відомих представників інституціональної теорії, як 
С.  Архієреєв, В. Аузан, Т. Веблен, В. Геєць, А. Гриценко, А. Дементьєв, 
Т. Егертссон, Дж. Коммонс, Р. Коуз, О. Московський, Д. Норт, Р. Нуреєв, 
А. Олійник, В. Тамбовцев, В. Тарасевич, Дж. Ходжсон, О. Уільясон, 
О.Шаститко, О. Яременко та ін. 

До числа недостатньо розроблених проблем слід віднести об’єктивні 
передумови й особливості інституціоналізації ринку нерухомості, ме-
ханізми функціонування інституційно-організованих суб’єктів. 

Постановка завдання. Основною метою статті є проведення аналі-
тичного та статистичного дослідження щодо впровадження теоретич-
ного та практичного досвіду Польщі на ринку нерухомості та визначен-
ня ролі інституційних учасників ринку: агентств нерухомості, девело-
перів, приватних (у тому числі іноземних) та інституційних інвесторів у 
формуванні політики розвитку в Україні зокрема на ринку нерухомості.

Виклад основного матеріалу дослідження. Концепція ринку неру-
хомості все ще суперечлива, хоча вона функціонувала з початку 1990-х 
років. Найбільш поширене визначення ринку нерухомості, на наш по-
гляд, дали американські вчені Дж. Фрідман та Н. Ордуей [1]. На їхню 
думку, ринок нерухомості – це певний набір механізмів, за допомогою 
яких передаються права на власність та пов’язані з нею інтереси. Ринок 
нерухомості – це також взаємозв’язок суб’єктів ринку на основі прин-
ципів, методів та процедур . За визначенням С. Мочерного, ринок неру-
хомості – це особливий вид ринку, на якому об’єктом купівлі-продажу 
чи застави для отримання кредиту є нерухомість... один із основних ви-
дів ринку, який у взаємодії з ринком товарів і послуг та ринком капіталів 
визначає особливості господарського механізму сучасної регульованої 
економіки [2]. На нашу думку, ринок нерухомості доцільно розгляда-
ти як систему економічних відносин, що виникають під час операцій з 
об’єктами нерухомості, в межах якої формуються попит, пропозиції та 
ціни на них. Ринок нерухомості, як складова частина ринкового просто-
ру, має властиві йому закономірності: циклічні коливання активності й 
цін разом з економічними, інвестиційними та іншими циклами; зв’язок 
з іншими ринками (валютним, фондовим), який сприяє руху капіталу 
на ринок нерухомості й зростанню цін на об’єкти нерухомості при зни-
женні дисконтної ставки, прибутковості цінних паперів, темпів інфляції 
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національної валюти, а також підвищенні її курсу щодо інших валют; 
формування цін на основі рівноваги попиту та пропозиції або залеж-
ність тенденцій зміни цін від співвідношення попиту і пропозиції

В Польщі, в економічній літературі було запропоновано кілька різ-
них визначень цього ринку. На їхню думку, насамперед, ринок нерухо-
мості визначається як «загальні умови передачі права власності та ство-
рення угод, які створюють взаємні права та обов'язки з нерухомістю». 
Однак ця концепція була піддана критиці як така, що відповідає рин-
ковим умовам брокерів нерухомості, і є спрощенням, тому що вказує 
лише певні загальні кількісні характеристики, що випливають із суми 
числа операцій на ринку. Інший погляд був запропонований М. Брюк-
сом [3], визначаючи ринок нерухомості як процес обміну, в якому про-
давці задовольняють потреби покупців, підтримувані їхніми коштами. 
Він зазначив, що цей ринок набагато складніший, оскільки аналіз цього 
ринку має враховувати не тільки продажі, але і тісно пов'язані з ними:

1) не тільки стосовно передачі права власності на нерухоме майно, 
а й створення та передачу інших майнових прав;

2) майнові вкладення в майно, внаслідок чого вони збільшують ко-
рисність чи вартість, а також операції, здійснені під час інвестування та 
після завершення інвестиції;

3) протидія втратам чи зменшенням вартості майна, управління 
ними шляхом ремонту, модернізації, адаптації, розширення;

4) контракти на інші послуги, що сприяють кращому використан-
ню нерухомості;

5) залучення спеціальних фінансових інструментів, відтік грошо-
вих коштів, нерухомості та пов'язаних з ними заходів.

Навіть більш широке визначення, в результаті аналізу розвинених 
ринків нерухомості західноєвропейських країн останнім часом надали  
Е. Кухарський-Стащак. Вони визначають ринок нерухомості як взаємо-
дії та діяльності осіб, які здійснюють операції з нерухомістю і розви-
тком, а також господарської діяльності, яка виникає в результаті угоди 
у суб'єктів власності, угоди, в результаті зустрічі сторін, які встанов-
люють ціну, щодо передачі права власності або інших майнових прав, 
набір механізмів, за допомогою яких здійснюються перекази на майно, 
а також форум, де є договір купівлі-продажу нерухомості. 

Однак ці визначення, які були розроблені з економічної точки зору, з 
юридичної точки зору, не є ефектними, визначає професор Станіслава 
Калуш [5]. Тому що вони не бачать істотну особливість, коли угоди з 



158

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 16. Вип. 2 (36) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 16. Issue 2 (36)    ISSN 2413-9998

нерухомістю повинні відповідати угодам між учасниками ринку, осо-
бливо ті, які припускають обмін товарів і послуг. Такі операції також 
здійснюються у обов'язковій системі розподілу, де ринок відсутній або 
значно зменшується. Особливість цього є принципом автономії сторін, 
укладення договорів, як, кому здійснити операцію, формуючи її зміст, 
до тих пір, як його зміст і цілі не проти властивостей (природи) зако-
ну або принципів соціального співіснування. Цей елемент визначен-
ня дуже важливий, оскільки він впливає на практику учасників цього 
ринку. Якщо положення Закону про управління нерухомістю (відповід-
но польського законодавства) виявляють оцінку ринкової вартості не-
рухомості, він зазначає, що ст. 151 UGN, яка визначає зміст поняття 
ринкової вартості, пов'язане не тільки з операціями, які передбачають 
свободу договору, за умови, що сторони повинні бути незалежні один 
від одного, а не працювати в ситуації примусової праці, має твердий на-
мір укласти договір і дати йому видимість на ринку і принцип свободи 
змісту контракту. 

За цих причин не будуть ринковими угодами ті, які мають місце, 
наприклад, на стадії, безпосередньо попередньої експропріації, так як 
вони змушені необхідністю задоволення громадськості, або ті, які від-
буваються у виконавчому провадженні на підставі опису та оцінки. 

Недосконалість ринку нерухомості в польських умовах також прояв-
ляється в системі земельних регістрів і земельних документів, хоча між 
двома систем перекриваються очевидні сполуки, так як результати да-
них з одного регістра є підставою для введення даних про нерухомість 
в розділ I земельного реєстру [5].

Часто коментарі щодо відсутності прозорості ринку нерухомості 
стосуються заниження ціни в нотаріальних результатах вчинку в ско-
роченні держмита (розраховується від ціни цитованої в них), а також 
нотаріальних зборах, що впливає на транзакції. 

Проблема заниження ціни нерухомості та скорочення в наслідку цьо-
го відповідних податків стосується і українського ринку нерухомості.

Таким чином, в результаті аналізу теоретичних та практичних про-
блем ринку нерухомості Польщі, можемо розробити наступні пропози-
ції щодо організації діяльності на ринку нерухомості в Україні. 

Відповідно Постанови КМУ «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12 2015 р. організація 
діяльності вітчизняного ринку майнових прав, зокрема ринку нерухо-
мості набула сучасної якості. Впровадження акумульованої реєстрації 
майнових прав відповідає європейському досвіду, робить українських 
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ринок нерухомості прозорішим, більш організованим та відповідає ви-
могам іноземних інвесторів щодо участі в ньому.

В порівнянні з дослідженнями польських науковців, зрозуміло, що 
дискусія щодо трактування ринку нерухомості передбачає вільні рин-
кові стосунки з абсолютною автономією учасників в межах діючого за-
конодавства та вагомої участі третьої сторони – нотаріуса.

В Україні на ринку нерухомості відношення між учасниками дещо 
«зарегульовані», але відзначаються подібними умовами:

1. Наявність єдиного реєстру реєстрації майнових прав усіх учас-
ників;

2. Ринкові права покупця та продавця щодо ціноутворення (але 
ціни на українському ринку встановлюються переважно хаотично на 
засадах середьноринкових показників, а не розрахункової оцінки екс-
пертів, як в Польщі та Європі взагалі);

3. Вагомої ролі посередників: ріелтора (маклера) та нотаріуса ( з 
тією ж проблемою заниження задокументованої ціни з метою зниження 
податкового тягаря)

Перспективна  робота на ринку нерухомості має відбуватися в на-
пряму створення такої інфраструктури, яка забезпечить дійсно профе-
сійне обслуговування на цьому ринку. Йдеться про створення велико-
го числа фахівців, зайнятих у професійній оцінці майна, через агента з 
нерухомості, управління нерухомістю, консалтинг або девелопменедж-
мент. Остання категорія професіоналів була створена всього кілька 
років тому. Закон про нерухомість визначає, що функцію управління 
державних ресурсів виконують Держказначейство, муніципалітети, які 
повинні забезпечити компетентність в цій галузі для оцінювачів, ріел-
торів і девелопменеджерів.

Проблеми становлення сучасного прозорого ефективного ринку не-
рухомості щільно пов’язані із відповідним станом інвестиційного ринку 
в Україні, оскільки останніми роками (2016-2017) за відсутності актив-
ного фондового ринку для фізичних осіб та недовіри до банківського 
сектору (відповідно відплив депозитів), ринок нерухомості лишається 
фактично єдиним поза конкурентним активом – об’єктом інвестування.

Як правило, потреба в сучасній ринковій економіці полягає в пошу-
ку та прийнятті інвестиційних рішень, відповіді на питання: 

– де і коли інвестувати; 
– куди інвестувати; 
– як інвестувати;
– в який час і які заходи повинно робити; 
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– за яких умов треба діяти;
– як і коли ви отримаєте дохід від інвестицій; 
– яка ж норма прибутку. 
Очевидно, що прийняття такої діяльності також вимагає співробіт-

ництва з рядом інших учасників ринку нерухомості, з яких консультант 
може отримати необхідні повідомлення для оптимальних порад, та не 
тільки професіоналів, функція яких забезпечує закон про нерухомість, 
але і від юридичних осіб, платників податку, або місцеві органи влади, 
банки та інші кредитні установи або від органів державного управління 
органів статистики, компетентних для кадастру нерухомості та інших 
фахівців. Виконання цих досліджень вимагає особливо високого рів-
ня професійних консультантів, використання зарубіжного досвіду та 
взаємодії з усіма учасниками ринку нерухомості, а також науково-до-
слідними центрами, які розробляють і надають в електронному вигляді 
ринкові дані. 

На жаль, на даний момент є ще недолік цього типу дослідників і 
центрів, особливо наукових. 

Професія, без якої ринок нерухомості не зможе функціонувати та 
працювати належним чином, є нотаріус. Так як форма нотаріального 
акту є формою для всіх видів діяльності, що є предметом ринку не-
рухомості, немає ніяких сумнівів в тому, що такий професіонал, який є 
нотаріусом, діючи відповідно до законодавства, має дуже важливу роль 
у забезпеченні належного функціонування правових засад на ринку не-
рухомості. Крім того, його функціонування впливає на ефективність 
роботи решти професій. 

Надалі потребує аналізу та вивчення, хто саме, в якій спосіб та з 
якими інвестиційними пріоритетами буде впливати на розвиток та ди-
наміку українського ринку нерухомості.

Найбільш активними групами реципієнтів та продавців у 2016-2017 
роках експерти назвали приватних інвесторів (в основному національ-
них), комерційні банки – 42 % (в процесі реалізації заставного майна), 
девелоперів – 33 % [8]. Реципієнти та продавці шукають інвесторів та 
тим самим формують пропозицію на усіх сегментах ринку нерухомості. 
Але продавці, на відміну від реципієнтів, не обов’язково вкладатимуть 
отримані за свої активи гроші в капітал. Вони можуть також заощаджу-
вати та акумулювати ресурс. Тобто вони виконують на інвестиційному 
ринку як активну, так і пасивну функцію. Реципієнти ж гарантовано шу-
кають ресурс з метою інвестування в проекти. Таким чином, вони ви-
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конують лише активну функцію і тим самим впливають на поліпшення 
інвестиційного клімату та підвищення інвестиційної привабливості.

Таблиця 1
Структура реципієнтів та продавців на ринку нерухомості 

України, 2017 р.

Джерело: розроблено автором.

Як можна бачити з табл. 1, питома вага іноземних учасників серед 
реципієнтів та продавців незначна – всього 12 %. Це обумовлено тим, 
що до 2014 року на українському ринку нерухомості були присутні в 
основному внутрішні інвестори, а зовнішні були представлені росій-
ським капіталом. За 2014-2015 роки російський бізнес значно скоротив-
ся в структурі українського ринку, звільнивши значну нішу. Ця звільне-
на ніша від початку 2015 року активно трансформується з боку інших 
іноземців [9].

За оцінками експертів, найбільш активними групами інвесторів (по-
купців) в 2017 були приватні інвестори (42 %), девелопери (22 %) та 
інвестиційні фонди (36 %) (табл. 2).

Таблиця 2
Структура інвесторів (покупців) на ринку нерухомості України, 2017 р.

Джерело: розроблено автором.

Як бачимо, в структурі інвесторів, які формують попит на ринку, пи-
тома вага іноземного капіталу значно більша, ніж на ринку реципієнтів 

Очевидно, що прийняття такої діяльності також вимагає співробітництва з 
рядом інших учасників ринку нерухомості, з яких консультант може отримати 
необхідні повідомлення для оптимальних порад, та не тільки професіоналів, фун-
кція яких забезпечує закон про нерухомість, але і від юридичних осіб, платників 
податку, або місцеві органи влади, банки та інші кредитні установи або від орга-
нів державного управління органів статистики, компетентних для кадастру неру-
хомості та інших фахівців. Виконання цих досліджень вимагає особливо високого 
рівня професійних консультантів, використання зарубіжного досвіду та взаємодії 
з усіма учасниками ринку нерухомості, а також науково-дослідними центрами, які 
розробляють і надають в електронному вигляді ринкові дані.  

На жаль, на даний момент є ще недолік цього типу дослідників і центрів, 
особливо наукових.  

Професія, без якої ринок нерухомості не зможе функціонувати та працювати 
належним чином, є нотаріус. Так як форма нотаріального акту є формою для всіх 
видів діяльності, що є предметом ринку нерухомості, немає ніяких сумнівів в то-
му, що такий професіонал, який є нотаріусом, діючи відповідно до законодавства, 
має дуже важливу роль у забезпеченні належного функціонування правових засад 
на ринку нерухомості. Крім того, його функціонування впливає на ефективність 
роботи решти професій.  

Надалі потребує аналізу та вивчення, хто саме, в якій спосіб та з якими інвес-
тиційними пріоритетами буде впливати на розвиток та динаміку українського ри-
нку нерухомості. 

Найбільш активними групами реципієнтів та продавців у 2016-2017 роках ек-
сперти назвали приватних інвесторів (в основному національних), комерційні ба-
нки – 42 % (в процесі реалізації заставного майна), девелоперів – 33 % [8]. Реци-
пієнти та продавці шукають інвесторів та тим самим формують пропозицію на 
усіх сегментах ринку нерухомості. Але продавці, на відміну від реципієнтів, не 
обов’язково вкладатимуть отримані за свої активи гроші в капітал. Вони можуть 
також заощаджувати та акумулювати ресурс. Тобто вони виконують на інвести-
ційному ринку як активну, так і пасивну функцію. Реципієнти ж гарантовано шу-
кають ресурс з метою інвестування в проекти. Таким чином, вони виконують ли-
ше активну функцію і тим самим впливають на поліпшення інвестиційного кліма-
ту та підвищення інвестиційної привабливості. 

 
Таблиця 1 

Структура реципієнтів та продавців на ринку нерухомості України, 2017 р. 

№ Групи реципієнтів Питома вага на 
ринку, % 

З них іноземних, 
% 

1 Приватні  25 2 
2 Девелопери  33 4 
3 Комерційні банки 42 6 

ВСЬОГО 100 12 
Джерело: розроблено автором. 
 

Як можна бачити з табл. 1, питома вага іноземних учасників серед реципієн-
тів та продавців незначна – всього 12 %. Це обумовлено тим, що до 2014 року на 

українському ринку нерухомості були присутні в основному внутрішні інвестори, 
а зовнішні були представлені російським капіталом. За 2014-2015 роки російський 
бізнес значно скоротився в структурі українського ринку, звільнивши значну ні-
шу. Ця звільнена ніша від початку 2015 року активно трансформується з боку ін-
ших іноземців [9]. 

За оцінками експертів, найбільш активними групами інвесторів (покупців) в 
2017 були приватні інвестори (42 %), девелопери (22 %) та інвестиційні фонди 
(36 %) (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Структура інвесторів (покупців) на ринку нерухомості України, 2017 р. 

№ Групи інвесторів Питома вага на 
ринку, % 

З них інозем-
них, % 

1 Приватні інвестори 42 6 
2 Девелопери  22 12 
3 Інвестиційні фонди 36 16 

ВСЬОГО 100 34 
Джерело: розроблено автором. 
 
Як бачимо, в структурі інвесторів, які формують попит на ринку, питома ва-

га іноземного капіталу значно більша, ніж на ринку реципієнтів і досягає 34 %. Це 
означає, що вільна ніша, яку сформував відтік російського капіталу, заповнюється 
іншими інвесторами. 

Тоді надалі важливо визначити, які можливості, переваги та пріоритети ма-
ють нові активні учасники вітчизняного ринку нерухомості. 

Вагомим чинником ефективного використання об’єктів нерухомості є їх ви-
сока якість та дохідність. Перед інвесторами постала нагальна проблема максимі-
зації прибутку та вчасного виконання договірних зобов’язань стосовно будівниц-
тва проекту; перед кредиторами – вчасне повернення кредитів та сплата відсотків; 
перед державними органами влади – дотримання правил оформлення проектної 
документації, використання земельної ділянки, відповідність державним нормам 
будівництва, забезпечення охорони навколишнього середовища. Сприяти 
розв’язанню цих проблем покликана девелоперська компанія.  

Через ситуацію, яка склалася у країні, вартісні показники нерухомості та зе-
млі сьогодні досягли свого мінімуму, а вибір пропозицій досить різноманітний. Є 
значний розрив між експозицією та цінами реальних угод. Інвестори починають 
відчувати, а аналітики – надавати звіти про те, що дна ринку досягнуто, далі на 
зниження цін не варто чекати, попереду буде період стагнації протягом 2–3 років, 
після якої почнеться плавний підйом сектору. Саме в цей період хтось ще споді-
вається на подальше зниження цін і вичікує, комусь – дуже потрібні гроші. У цей 
момент пощастить рішучішим, які «відповідять на дзвінок» із вигідною для обох 
сторін пропозицією. Аналітичні розрахунки показують, що, за відсутності форс-
мажорів, входження в проект сьогодні й виведення нового продукту на ринок че-
рез 1,5–2 роки буде найвигіднішим в аспекті отримання максимального прибутку 
в перспективі найближчих п'яти років. 

Наведене вище вказує на нагальну необхідність розробки правил співпраці 
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і досягає 34 %. Це означає, що вільна ніша, яку сформував відтік росій-
ського капіталу, заповнюється іншими інвесторами.

Тоді надалі важливо визначити, які можливості, переваги та пріори-
тети мають нові активні учасники вітчизняного ринку нерухомості.

Вагомим чинником ефективного використання об’єктів нерухомос-
ті є їх висока якість та дохідність. Перед інвесторами постала нагаль-
на проблема максимізації прибутку та вчасного виконання договірних 
зобов’язань стосовно будівництва проекту; перед кредиторами – вчасне 
повернення кредитів та сплата відсотків; перед державними органами 
влади – дотримання правил оформлення проектної документації, ви-
користання земельної ділянки, відповідність державним нормам будів-
ництва, забезпечення охорони навколишнього середовища. Сприяти 
розв’язанню цих проблем покликана девелоперська компанія. 

Через ситуацію, яка склалася у країні, вартісні показники нерухомос-
ті та землі сьогодні досягли свого мінімуму, а вибір пропозицій досить 
різноманітний. Є значний розрив між експозицією та цінами реальних 
угод. Інвестори починають відчувати, а аналітики – надавати звіти про 
те, що дна ринку досягнуто, далі на зниження цін не варто чекати, по-
переду буде період стагнації протягом 2–3 років, після якої почнеться 
плавний підйом сектору. Саме в цей період хтось ще сподівається на 
подальше зниження цін і вичікує, комусь – дуже потрібні гроші. У цей 
момент пощастить рішучішим, які «відповідять на дзвінок» із вигідною 
для обох сторін пропозицією. Аналітичні розрахунки показують, що, 
за відсутності форс-мажорів, входження в проект сьогодні й виведення 
нового продукту на ринок через 1,5-2 роки буде найвигіднішим в аспек-
ті отримання максимального прибутку в перспективі найближчих п'яти 
років.

Наведене вище вказує на нагальну необхідність розробки правил 
співпраці учасників ринку нерухомості, без яких ринок не може пра-
цювати належним чином. Це дуже складне завдання, яке потребує 
деяких нормативних змін та подолання стереотипів, що виникають 
внаслідок певного «професійного» закриття, особливо в контексті 
традиційних професій, високо цінується та діє на основі професій 
громадської довіри.

В травні 2017 року в Одесі пройшла Міжнародна оціночна конфе-
ренція «Дні TEGoVA в Україні». Основною метою проведення конфе-
ренції стала інтеграція вітчизняних оцінювачів у професійну європей-
ську спільноту, а також вивчення та переймання європейського досвіду 
у різних напрямках оцінки майна. Крім того було представлено доку-
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мент «Європейські стандарти оцінки». Так, Крістофер Гржезік у своє-
му виступі розповів про сучасні тенденції європейського ринку оцінки, 
приділивши особливу увагу стандартам та етичним нормам, розробле-
ним об’єднанням TEGoVA: «Сучасні виклики, що постають перед оці-
ночною спільнотою Європи, потребують нових підходів, які можливо 
виробити лише об’єднавши зусилля усіх професіоналів європейського 
ринку оцінки. Тому, приєднання українських оцінювачів до Європей-
ської групи асоціацій оцінювачів є важливим кроком, як для України, 
так і для Європи». Україна готується до зняття мораторію на продаж 
сільськогосподарських земель, що спонукатиме банки повернутися до 
іпотечного кредитування, яке, звісно, не обійдеться без оцінки. Вона за-
кликала вже зараз переймати досвід європейських країн у оцінці землі 
і рухатися у бік прозорого та цивілізованого ринку оціночних послуг.

Саме Європейська група асоціацій оцінювачів може стати тією 
платформою, на базі якої відбудеться консолідація української оціноч-
ної спільноти.

Реалізація зазначених пріоритетів сприятиме формуванню дієвого 
ринку нерухомості в Україні, розвитку відповідної інфраструктури, що 
поліпшить продуктивність економіки в цілому та зміцнить конкурен-
тоспроможність вітчизняного ринку нерухомості на регіональних та 
світових ринках. Важливо розширювати вивчення та оцінку сучасної 
практики функціонування ринків нерухомості у європейських країнах, 
що дозволить враховувати як позитивні результати, так і можливі про-
блеми та перешкоди під час впровадження сучасного девелопменедж-
менту на ринку нерухомості в Україні.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
В СРАВНЕНИИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ 
И ПОЛЬШИ

Выход из кризиса и экономический рост любой страны с рыночной эконо-
микой сопровождается эффективным функционированием рынка недвижимости. 
Необходим активный рыночный спрос на качественные объекты недвижимости, 
для финансирования, проектирования и управления которыми необходима согла-
сованная работа команды специалистов. Этим обусловлено появление професси-
ональных участников рынка недвижимости, деятельность которых связана с фор-
мированием современной инфраструктуры и потребительской стоимости объектов 
недвижимости. Структура рынка недвижимости порождает его функции, которые 
можно разделить, с одной стороны, на микроэкономические, определяющие вну-
тренние способы его действия, и макроэкономические – характеризующие его вза-
имодействие с другими сегментами экономики. В статье проанализированы тео-
ретические основы и методические подходы зарубежных, в частности польских 
авторов, к определению объектов недвижимости в Украине на конец 2017 года, 
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оживление инвестиционного спроса, структура иностранных инвесторов и необхо-
димые меры по улучшению инвестиционного климата как Украины в целом, так и 
Одесского региона.

Ключевые слова: рынок недвижимости, объекты недвижимости, инве-
стиционный климат, экономика Украины, сегменты рынка недвижимости, факторы 
конкурентоспособности, девелоп-менеджмент, иностранные инвестиции.
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THEORETICAL AND ANALYTICAL APPROACHES TO 
THE COMPARISON OF UKRAINIAN AND POLISH REAL 
ESTATE MARKETS 

Summary
Moving out from the crisis and the economic growth of any country with a 

market economy are compounded by the effective functioning of the real estate market. 
The key to the development of such a market in the country is the demand for high-
quality real estate objects, for financing, design, construction and management of which 
the coordinated work of the specialists’ team is required. This is due to the emergence 
of many participants in the real estate market, whose activities are associated with the 
formation of modern infrastructure and consumer value of real estate. The structure of 
the real estate market generates its functions, which can be divided, on the one hand, 
into microeconomic, defining the internal methods of its action, and macroeconomic, 
characterizing its interaction with other segments of the economy. On the other hand, it 
has the general functions inherent in each market organization (establishing equilibrium 
prices, ensuring the movement of investment resources, etc.), and specific, related to the 
special features of real estate.

Key words: real estate market, objects of real estate market, investment climate, 
Ukrainian economy, segments of the real estate market, factors of competitiveness, 
develop management, foreign investments.
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ENTERPRISE RESOURCE PLANNING 
IN HEALTHCARE SYSTEM

Hospital information systems are usually heterogeneous and autonomous. 
However, to improve the efficiency of the hospital sector, it has been proposed that 
integrated management systems should be applied in the healthcare organizations. These 
integrated systems would help to improve hospitals’ processes and reduce operating. 

This article integrates the appropriate information in order to enhance the 
knowledge of attitude toward using ERP from the health care personnel's perspective. In 
a situation where theory is advanced, it is essential to involve the creation and validation 
of new measures, and such efforts are considered an important contribution to scientific 
practice in the healthcare field.

Key words: ERP, information technology, integrated management 
system, healthcare organization, healthcare sector, medical personnel, bureaucratic 
implementation process, techno stress, information.

During the last decades healthcare managers tried to maximize hospitals’ 
efficiency, without reducing the quality of healthcare services provided 
to the patients. This imperative has been reinforced in recent years as a 
consequence of the lack of available public resources for meeting the ever-
increasing demand for healthcare services.

Hospital information systems are usually heterogeneous and autonomous. 
However, to improve the efficiency of the hospital sector, it has been proposed 
that integrated management systems should be applied in these healthcare 
organizations. These integrated systems would help to improve hospitals’ 
processes and reduce operating. The behavior of healthcare personnel in 
relation to the management of information is directly related to their status as 
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primarily clinical rather than administrative personnel. The clinical personnel 
constitute a power group that, informally, exerts considerable influence in 
the management decisions taken within the hospital. As a consequence of 
the power structure existing in hospitals, information is usually fragmented 
between clinical and non-clinical topics or areas, which can make the use of 
integrated management systems difficult or impossible.

The control of information is sometimes used to legitimize and maintain 
the structures of power existing in. To prevent this phenomenon, information 
systems can be employed to redistribute power among the different members 
of the organization. The implementation of new information systems in a 
hospital represents a possible vehicle for the transformation of a “de facto” 
power structure into a different, more formal kind of power structure, by 
involving all the personnel, clinical and non-clinical, in the functions 
of management and supervision of the diverse activities of the hospital. 
However, it must be recognized that the introduction of new information 
systems in a hospital has a direct impact on the behavior of the clinical 
personnel in relation to the acceptance of information. Considering that 
personnel reject these integration systems, as they are normally reluctant 
to change their work routines, and feel that closer supervision might be 
problematical. Organizational routines that reflect institutionalized practices 
are slow to change and such changes often face resistance. Argument is that 
this approach to implementing ERPs is not valid for hospitals. Conversely, 
management considers this integration approach to be efficient, and that its 
cost is offset by its benefits. 

The current trend in the healthcare sector is to implement management 
strategies focused on improving efficiency in hospitals. It has been argued 
that ERP is the most suitable type of information system for supporting the 
management of organizations like hospitals [1-4; 17].

Initially, processes of “partial integration” are being carried out, using 
the administrative and financial modules of ERP, and keeping specific 
applications for other areas. As a general rule, ERPs have been employed 
to facilitate integration among all functional areas within an organization. 
In the case of hospitals, they are being used to achieve, as a minimum, the 
integration of planning within the financial area. ERPs have been developed 
in response to the need to manage across global businesses, a difficult task 
made more so in organizations such as hospitals, where each unit business 
is using different systems and technologies. It is not easy to deal with this 
integration process in hospitals because of their organizational issues. 
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The main objective of the article is to analyze the impact on the attitude 
toward using ERP systems in public hospitals identifying influencing factors. 
Cultural factors that have been included in this paper refer to organizational 
culture. Understanding these factors provides the opportunity to explore 
which actions might be carried out to boost adoption by potential users.

The Enterprise Resource Planning (ERP) system is a process-based 
Information Technology infrastructure. It is a process by which a company 
(often a manufacturer) manages and integrates the important parts of its 
business. An ERP management information system integrates areas such 
as planning, purchasing, inventory, sales, marketing, finance and human 
resources (fig. 1). When implemented in an organization such as health care 
brings with it changes on how users work. An ERP system cuts across the 
different functional units of an organization [8]. 

Organizational culture can be defined as the general pattern of mindsets, 
beliefs and values which members of the organization share in common, and 
which shape the behaviors, practices and other artifacts of the organization 
which are easily observable [11].

Figure 1. Schematic presentation of ERP system

Implementation of ERP system. ERP systems emerge as management 
systems that allow the administration of an organization’s resources in an 
integrated manner. 

There are two main approaches for integrating information in hospitals: 
(1) complete, and (2) partial. The complete approach is based on a single 
integrated module program encompassing clinical, administration, and 
financial data using different applications, such as patient sign-in and 
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systems that allow the administration of an organization’s resources in an 
integrated manner.  

There are two main approaches for integrating information in hospitals: (1) 
complete and (2) partial. The complete approach is based on a single integrated 
module program encompassing clinical, administration, and financial data using 
different applications, such as patient sign-in and discharge information, the 
locations of first aid kits, invoicing and pharmacy data. It is against this 
background that the efforts of software companies fit, seeking to present products 
that integrate all these information centers. There is a paucity of studies on user 
participation and the contribution of users towards the successful implementation 
of ERP systems.   

More and more healthcare organizations move from functional to ERP 
systems. However, not all healthcare organizations have been successful in their 
ERP implementations. Implementing an ERP system suggest that a cautious, 
evolutionary, bureaucratic implementation process backed with careful change 
management, network relationships, and cultural readiness have a positive impact 
on several ERP implementations. Understanding such effects will enable managers 
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discharge information, the locations of first aid kits, invoicing and pharmacy 
data. It is against this background that the efforts of software companies fit, 
seeking to present products that integrate all these information centers. There 
is a paucity of studies on user participation and the contribution of users 
towards the successful implementation of ERP systems.  

More and more healthcare organizations move from functional to ERP 
systems. However, not all healthcare organizations have been successful 
in their ERP implementations. Implementing an ERP system suggest that 
a cautious, evolutionary, bureaucratic implementation process backed with 
careful change management, network relationships, and cultural readiness 
have a positive impact on several ERP implementations. Understanding 
such effects will enable managers to be more proactive and better prepared 
for ERP implementation. Partial integration involves using the ERP’s 
administrative and financial modules and connecting them via a series of 
specific applications (radiology, laboratory, etc.).

To succeed in implementing an ERP system in hospitals, it is not sufficient 
to only get the system up and running within schedules. It is even more 
critical to enable the users to efficiently and effectively use this system. 

The implementation of an ERP system requires the employees to learn a 
new system and also adapt to the newly re-engineered business processes. 
Knowledge about how to perform a given task forms the basis on executing 
one’s job. As mentioned earlier, the changes in business processes could lead 
to confusion and demotivation to the existing employees. This may or may 
not increase the likelihood of user-adoption of the new system, and decrease 
the employee dissatisfaction and post implementation turnover rates. 

One of the main mistakes and consequently problems with ERP 
implementations is attributed to the underestimation of the effect of social 
and cultural factors on ERP success. 

Three main potential negative consequences from ERP implementations 
were reoccurring, namely:

– job stress;
– job satisfaction
– techno stress. 
These consequences are believed to affect the system adoption and ERP 

success in many cases.
1. User & Job Satisfaction. One of the main goals of any organization is 

to keep their employees satisfied in their job. If the implementation of a new 
system is not managed carefully, this could result in a lower job satisfaction 
for some organizational members. Also, the employee’s knowledge and 
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ability to use an ERP has been argued to have a strong influence on job 
satisfaction. 

How the implementation of an ERP system in an organization affected 
job characteristics that again was believed to influence job satisfaction of the 
employees such as task significance, task identity, skill variety, autonomy and 
feedback. Task significance and identity have a strong positive relationship 
with job satisfaction. The nature of an ERP system is to implement workflows 
and systems that interconnect processes across the entire organization. The 
transition from having a workflow where employees largely make up the 
process itself to an organization where the processes are deeply integrated 
into the technical solution and the employees are only affecting the process 
in certain stages, the ability to make a difference and employee job impact on 
the organization may feel absent.

Some scholars argue that ERP implementations as such could lead to 
increased job satisfaction, if the implemented system is easy to use. Many 
ERP systems collect data about the logged in user and can provide feedback 
in regards to how many orders are processed and in what timeframe this is 
done. The employee can experience that the feedback given to them is less 
personal and more quantifiable, and this can lead to the employee feeling less 
satisfied in their job.

While employee behavior is known to be largely affected by job 
satisfaction, however, ERP implementation projects mainly follow a 
technical plan that does not necessarily take job-related transformations 
into attention. Configuring ERP-systems inexorably affects employees’ jobs 
and tasks; hitherto the effect on these jobs is rarely taken into consideration 
during the configuration effort. An ERP system leads the employees to feel a 
great change in their job.

2. Techno stress and Job Stress. In general, any changes introduced 
to how employees work, could increase the likelihood of job stress. The 
implementation of an ERP system is tightly linked with business process re-
engineering. Thus, this total interference of the tools and processes routinely 
used by employees on a daily basis has been shown to increase job stress 
among the employees in the organization. As the new business processes 
often affect job characteristics that lead to uncertainty in regards to job 
execution. And also poses changes to the job demands. 

In a broader view, stress resulted from the inability to adapt to and cope 
with new computer technologies has also been referred to as techno stress. 
Job overload and role conflict amongst employees can also lead to an increase 
in techno stress degree, which might affect the ERP implementation success. 
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The necessity of learning new skills and technologies are also affecting the 
employee after the ERP system goes live and this may result in a heightened 
feeling of stress [12; 14]. 

Thus, training and support has been argued to moderate techno stress 
among system users. While job / techno stress could impose risks for system 
use and adoption by employees, however, they don’t necessarily lead to 
system resistance in organizations.

Figure 2. Techno stress appearance in the implementation process of ERP 
systems

Advantages. ERP have significant advantages. All information is 
centralized in a single relational database accessible by all modules, 
eliminating the need for multiple entries of the same data. Therefore, 
ERPs could help to improve quality of service while increasing efficiency. 
Many patients’ processes in hospitals differ substantially in their degree of 
variability and sophasticity. As a result the logistic processes supporting the 
patients’ processes may differ to the same degree. However, ERP requires 
that processes be described very precisely. In hospitals, ERP systems are 
welcomed as long as they provided direct benefit to their work and eased 
their work practices [16].

Drawbacks. A healthcare system failure can have serious consequences. 
The perception of possible risks related to ERP could affect users’ attitude. 
Healthcare personnel make continuous efforts to reduce risks due to the 
serious repercussions involved. Legal and economic factors, as well as 
public trust in the healthcare system, have also been affected by these risks. 
Therefore, perceived risk could have a significant impact on the attitude 
toward using new technology.

The major problems arise in most ERP adoptions because of organizational 
rather than technical issues, for example social and cultural barriers, and user 
resistance. At the same time, hostile reactions toward the ERP system were 
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degree, which might affect the ERP implementation success. The necessity of 
learning new skills and technologies are also affecting the employee after the ERP 
system goes live and this may result in a heightened feeling of stress [12; 14].  

Thus, training and support has been argued to moderate techno stress among 
system users. While job / techno stress could impose risks for system use and 
adoption by employees, however, they don’t necessarily lead to system resistance 
in organizations. 

 

 
Figure 2. Techno stress appearance in the implementation process of 

ERP systems 
Advantages. ERP have significant advantages. All information is centralized 

in a single relational database accessible by all modules, eliminating the need for 
multiple entries of the same data. Therefore, ERPs could help to improve quality of 
service while increasing efficiency. Many patients’ processes in hospitals differ 
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evident since it implied control mechanisms of their work and introduced 
new work tasks previously performed by others process. However, a deeper 
knowledge of factors related with attitude toward using ERP systems in 
hospitals is required. Often the formal information is not complete, and the 
implementers do not know where the different types of process knowledge 
reside in the organization. Therefore, healthcare personnel could think that 
implementing ERP would be risky because it would either lead to missing 
functions or to sub optimizing parts of the organization [15].

Hospitals are undergoing significant changes, mainly due to ITs within 
the healthcare process.

This article integrates the appropriate information in order to enhance 
the knowledge of attitude toward using ERP from the healthcare personnel's 
perspective. In a situation where theory is advanced, it is essential to involve 
the creation and validation of new measures, and such efforts are considered 
an important contribution to scientific practice in the healthcare field. These 
measures can be utilized to examine other emerging technologies within 
the healthcare context. Reducing the “resistance to be controlled”, the 
“resistance to change” and the “perceived risks” of using this technology by 
healthcare personnel is a central issue to get a better “attitude toward using” 
ERPs in public hospitals. These three factors should be managed during 
the implementation process to influence the attitude of users toward the 
use of ERP systems in the right way and, therefore, to increase the success 
probabilities. 

Health care personnel's “resistance to change” may be a serious cause 
for concern in implementing ERPs in public hospitals because it affects the 
“perceived ease of use” and “perceived usefulness” of this IT. To reduce 
personnel's “resistance to change”, managers must be prepared to talk 
candidly about the needs for change, otherwise fear and uncertainty will 
remain a prevailing element that can damage morale and prevent successful 
implementation of the ERP at all levels of the organization. 

These significant relationships are also notable for healthcare technology 
developers. If healthcare personnel perceive incompatibility between the 
tasks to be performed and the new system, they might find it difficult to use 
and/or might find it useless. On the other hand, training processes might not 
only explain system use but also illustrate the ability of the ERPs to enhance 
job performance. Training processes should also be focused to reduce 
the “resistance to be controlled” and the “perceived risks” by healthcare 
personnel.
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The training process is one main vehicle for the dissemination of the 
organizational culture and should be directed toward reducing “resistance to 
change”, “resistance to be controlled”, and “perceived risks” in healthcare 
organizations. The training process should not only be focused to explain 
how the system works, but also to show the ability of information systems 
to facilitate daily operations, so that they are centered on spreading cultural 
factors in the organization. By using this strategy, the training process can 
be oriented to reduce resistance to be controlled and minimize the risks 
perceived to the use of these technologies.

Further the importance of influences such as individual differences, prior 
experience, level of education, and the role of technology in organizations in 
the context of ERP acceptance in public hospitals.
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ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 
У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Інформаційні системи в лікарнях, як правило, неоднорідні та автономні. 
З метою підвищення ефективності сектору охорони здоров’я було запропоновано 
застосовувати інтегровані системи управління в практиці медичних організацій. 
Ці інтегровані системи допоможуть поліпшити функціонування бізнес-процесів у 
лікарнях та підвисити ефективність їх діяльності.

Ця стаття розглядає ставлення персоналу медичних установ до викори-
стання ERP систем у практиці їх діяльності. На сьогодні теорія систем є достатньо 
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розвиненою, але важливо створити необхідне практичне підґрунтя для впровад-
ження ERP систем у галузі охорони здоров'я.

Ключові слова: ERP, інформаційні технології, інтегрована система 
управління, медична установа, сектор охорони здоров'я, медичний персонал, бю-
рократичний процес впровадження, технострес, інформація.
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ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Информационные системы в больницах, как правило, не однородны 
и автономны. С целью повышения эффективности сектора здравоохранения 
было предложено применение интегрированных систем управления в практике 
медицинских организаций. Эти интегрированные системы помогут улучшить 
функционирование бизнес-процессов в больницах и повысить эффективность их 
деятельности.

Данная статья рассматривает отношение персонала медицинских 
учреждений к использованию ERP систем в практике их деятельности. На сегодня 
теория интегрированных систем является достаточно развитой, однако важным 
остается создание необходимой практической базы для внедрения ERP систем в 
отрасли здравоохранения. 

Ключевые слова: ERP, информационные технологии, интегрированная 
система управление, медицинское учреждение, сектор здравоохранения, 
медицинский персонал, бюрократический процесс внедрения, техностресс, 
информация.
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ВПЛИВ ВИТРАТ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО БІЗНЕСУ

У статті обґрунтовано можливості розвитку інтегрованих підприємств в 
умовах економічної кризи і виявлено, що раціональний облік  витрат в системі 
управлінського обліку надасть можливість стабілізації і розвитку економіки 
інтегрованого підприємства. Визначено правильний розподіл витрат для 
інтегрованого бізнесу через систему управлінського обліку, це дозволить 
спостерігати за обігом коштів і групувати витрати за виробничими підрозділами 
інтегрованих підприємств, що надасть можливість запобігти неконтрольованому 
використанню коштів, а також виявить відповідальних керівників. 

Ключові слова: облік витрат, класифікація витрат, управлінський облік, 
інтегровані підприємства, ефективне управління, регіон, економічна криза.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні наша 
країна переживає тяжкі часи, коли економіка знаходиться на межі 
занепаду, підприємства функціонують без стабільного виробництва і 
реалізації продукції, що зумовлює безперечні збитки. Будь-які дії у 
функціонуванні підприємства зумовлюють виникнення ризиків, тому 
керівникам підприємств необхідно робити ставку на покращення 
системи виробництва і мінімізацію витрат діяльності підприємств. 
Для забезпечення кращої стійкості в таких тяжких економічних 
умовах підприємствам доводиться об’єднуватись у інтегровані бізнес 
структури. 

Особливо важливою для інтегрованих підприємств є правильно 
сформована та налагоджена за дієвістю система управлінського 
обліку, яка утворює якісну інформаційну базу, на основі якої 
приймаються управлінські рішення. Крім того, достовірна і своєчасна 
інформованість керівників підприємства дозволяє запобігти 
можливим негативним ситуаціям та їх наслідкам, а для інтегрованого 
підприємства є поштовхом для зародження нових процесів, що 
його стабілізують. Така сутність системи управлінського обліку на 
інтегрованих підприємствах викликає необхідність його дослідження 
у питаннях теорії та практики.
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Аналіз останніх досліджень. Питання  обліку витрат у системі 
управлінського обліку розглядали такі вчені, як Ф. Ф. Бутинець, 
Т. В. Давидюк, З. Ф. Канурна, Н. М. Малюга, Л. В. Чижевська [1]. 
Основні аспекти теорії та методології обліково-інформаційної складової 
стратегії розвитку інтегрованих підприємств  розглядали такі вітчизняні 
науковці, як С. Ф. Голов, В. Ф. Максімова та В. В. Попович [3; 2]. 

Постановка завдання. Обґрунтувати вплив витрат у системи 
управлінського обліку на функціонування інтегрованих підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. В Україні вертикально-
інтегровані підприємства в своєму розвитку дійшли вже до такої межі, 
коли настав час суттєвих змін в системі управління виробництвом, 
оскільки, в умовах ринкової економіки велике значення в системі 
управління має вимога повноти характеристики управляючого об'єкту і 
його зовнішнього оточення, як вихідне умови формування інформації в 
управлінні, а також організації її збирання та обробки.

У ринкових умовах головною метою кожного господарства є 
отримання максимуму прибутку при мінімальних затратах, в умовах 
повної господарської самостійності і вільного вибору видів діяльності, 
виникає необхідність розробки та використання в вертикально-
інтегрованих підприємствах системи управлінського обліку за моделлю 
управління «витрати – вихід – результат».

 Зазначена модель орієнтована на кінцевий результат діяльності 
суб'єкта господарювання та його складових. В якості кінцевого 
результату виступає виробництво продукції або її реалізація і 
відповідний економічний результат випуску.

Перш за все, потрібно зазначити, що вертикально-інтегрована 
компанія – це об’єднання власності підприємств різних організаційно-
правових форм, котрі здійснюють послідовні стадії єдиного циклу 
виробництва будь-якого продукту. Цей процес включає етапи отримання 
ресурсів, виробництва сировини і матеріалів, виготовлення готових 
товарів і закінчується реалізацією їх споживачам, а також включає 
контроль за використанням устаткування підприємств на різних стадіях 
технологічного ланцюжка, за трудовими, матеріальними і фінансовими 
ресурсами.

Можна виділити основні мотиви, що зумовлюють створення 
вертикально-інтегрованих підприємств. Виявлення мотивів створення 
вертикально-інтегрованих підприємств особливо важливе, оскільки 
вони відображають причини, по яких декілька підприємств, 
об'єднавшись, значно збільшують свою ринкову вартість, чим би вони 
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коштували окремо, таким чином має місце з’явлення синергетичного 
ефекту інтеграції, тобто зростання капіталізованої вартості об'єднаного 
підприємства, що в більшості випадків, є метою злиття і поглинань в 
сучасному бізнесі.

Виділимо наступні мотиви:
1. Мотив економії ресурсів, обумовлений масштабами діяльності, 

який полягає в розподілі постійних витрат на більше число одиниць 
продукції, що випускається. Основна ідея економії за рахунок масштабу, 
в багатьох випадках,  полягає у виконанні більшого об’єму робіт на 
одних і тих же виробничих потужностях, при тій же чисельності 
працівників, при тій же системі розподілу і тощо.

Отже, вертикально-інтегроване виробництво дозволяє ефективніше 
використовувати ресурси, що є в наявності, для всіх виробничих одиниць. 
Вертикально-інтегровані структури можуть забезпечувати економію 
ресурсів, отриману за рахунок централізації маркетингу (наприклад, 
через збут, широкий асортимент продуктів харчування і продовольчої 
сировини, рекламу), а також за рахунок усунення дублювання функцій 
різних працівників, централізації бухгалтерського обліку, введення 
єдиної системи управлінського обліку, системи фінансового контролю, 
підвищення кваліфікації персоналу і ін.

2. Мотив конкурентної позиції.
Цей мотив передбачає посилення свого монопольного положення на 

ринку. Наприклад, при створенні вертикально-інтегрованих компаній 
підприємства-конкуренти можуть бути придбані з метою подальшого 
закриття і усунення цінової конкуренції з ними. 

3. Мотив підвищення якості управління.
Він полягає в тому, що при створенні вертикально-інтегрованої 

компанії, вона  може визначити метою досягнення диференційованої 
ефективності, коли управління активами будь-якої з фірм після злиття 
стає ще більш ефективнішим у керуванні, за рахунок, як реорганізації 
діяльності компанії, так і зміни управлінського потенціалу, зокрема за 
рахунок впровадження сучасних методик управлінського обліку.

4. Мотив податкового планування.
Даний мотив передбачає оптимізацію податків або отримання 

податкових пільг, особливо для підприємств виноградарства, 
що виробляють сільськогосподарську продукцію. Очевидно, 
що диверсифікація виробництва, яка завжди має місце в умовах 
вертикальної інтеграції, дає можливість оптимізувати або стабілізувати 
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потік доходів, що вигідно всім учасникам вертикально-інтегрованої 
компанії.

5. Інноваційний  мотив.
Він пов’язаний з орієнтацією вертикально-інтегрованої компанії на 

можливість використання нових ресурсів і технологій. 
Таким чином, до мотивів створення вертикально-інтегрованих 

підприємств можна віднести: забезпечення гарантованих умов 
постачання сировини і збуту за допомогою диверсифікації і розширення 
ринків збуту готової продукції і виробничої сировини; зміцнення 
сировинної бази і оптимізація завантаження виробничих потужностей; 
зниження  витрат за рахунок зростання технологічного і фінансово-
економічного потенціалу; підвищення якості управління, тощо.

Метою створення вертикально-інтегрованих структур (виробництв) 
є прагнення здешевити виробництво товарів за рахунок економії 
на транзакційних витратах, що дає змогу повніше використовувати 
стратегію цінових поступок і нарощувати суми прибутків.

Для ведення облікової системи витрат більшість вертикально-
інтегрованих підприємств виноградарської галузі використовують їх 
розподіл за центрами відповідальності, при цьому адміністративні, 
загальновиробничі та збутові витрати встановлюються різними 
центрами відповідальності. Адміністративні витрати на інтегрованих 
підприємствах не залежать від виробничих підрозділів, як наприклад, 
загальновиробничі, вони показують затрати на управління 
підприємством. Але зв’язок між даними видами витрат безперечно 
існує, наприклад, зростання обсягів виробництва спровокує збільшення 
адміністративних витрат та витрат на збут. Можна виокремити, що саме 
від змісту центру відповідальності залежить методика формування 
нормативних витрат на виробництво, відповідно напряму, технології, 
специфіки дані витрати можуть визначатися за різними методиками. 

При загальновиробничих витратах, окрім кошторисного контролю 
необхідно визначати витрати у нормативному розрізі на годину прямих 
затрат праці, це дозволить упорядкувати витрати на оплату праці при 
виробництві продукції. Доцільним є також нормативне встановлення 
адміністративних витрат і витрат на збут на одиницю продукції, що 
дозволить узагальнити усі витрати на одиницю виробленої продукції.

Нажаль, негативним при використанні нормативів витрат є їх 
постійний контроль і коригування, що залежить від зміни технології, 
ринкових позицій та ін. факторів.  
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Враховуючи зростаючий рівень інфляції в сучасній Україні 
доцільним є уточнення нормативів матеріальних витрат не рідше ніж 
один раз в два тижні. 

Крім того, можемо зазначити, що визначення нормативів і витрат 
значно ширше облікової функції, оскільки управлінський облік на 
сьогодні є базовим елементом при формуванні інформації загальної 
системи управління вертикально-інтегрованим підприємством. 

За даною методикою, саме відхилення від нормативу є сигналом про 
наявність проблеми, що потребує втручання керівництва для прийняття 
відповідних управлінських рішень і усунення проблеми. 

Управлінський облік на сучасних вертикально-інтегрованих 
підприємствах додатково ведуть спеціалісти планово-економічного 
відділу і у формі таблиць сформованих у більшості випадків за 
допомогою Microsoft Excel передають їх керівникам підрозділів. 

Дана методика ведення системи управлінського обліку для 
вертикально-інтегрованих підприємств є застарілою і малоефективною, 
зайвий обіг управлінської облікової інформації супроводжується 
застарілістю даних, що перешкоджає їх своєчасному використанню.

Крім того, сучасна система ведення управлінського обліку на 
вертикально-інтегрованих підприємствах використовує інформацію 
фінансового обліку, але при цьому не порівнює її відповідність при 
формуванні результатів і не здійснюється аналіз впливу фінансового 
обліку та управлінського обліку на загальну систему управління 
підприємством.

Отже, з усього вище вказаного можна зазначити, що на вертикально-
інтегрованих підприємствах існуюча система управлінського обліку 
базується на системі закордонного методу – «Стандарт-кост», що 
включає розробку норм стандартів, складання нормативних калькуляцій 
до початку виробництва і облік фактичних витрат з виділенням 
відхилень від стандартів, систематизованих як сукупність.

Враховуючи складність структури вертикально-інтегрованих 
підприємств ведення системи управлінського обліку за центрами 
відповідальності важливим є правильне формування переліку статей 
витрат при цьому необхідно враховувати:

– витрати вищого рівня ієрархічної структури формуються на 
основі витрат нижчого рівня;

– при складанні за рівнявою ієрархією бюджетів не враховуються 
витрати інших центрів відповідальності;

– складання звітності про витрати здійснюється за допомогою 
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довідникових даних про витрати понесені нижчими рівнями центрів 
відповідальності.

Особливе теоретичне і практичне значення витрат в системі 
управлінського обліку інтегрованих підприємств має їх науково 
обґрунтована класифікація. Під класифікацією витрат у системі 
управлінського обліку в інтегрованому бізнесі слід розуміти, зведення 
за визначеними ознаками витрат на виробництво продукції в економічно 
обґрунтовані групи, які б включали витрати, однорідні за своїм змістом 
або близькі між собою. Однак це не означає тотожності із затвердженими 
статтями витрат [2, с. 56].

На сьогодні, у економічній літературі налічується близько двох 
десятків класифікацій витрат. Причому автори застосовують різні 
ознаки їх групування. Крім того, запропоновані класифікації мають 
загальний характер, призначені в основному для потреб наступного 
контролю та виявлення собівартості управлінських витрат, після 
завершення процесу виробництва. Вони не пристосовані до потреб 
ефективного управління. Не ставлячи собі за мету висвітлення поглядів 
різних авторів щодо класифікації витрат, зупинимось на обґрунтуванні 
такої, яка б відповідала сучасним потребам управління інтегрованих 
підприємств [2, с. 31]. 

Враховуючи сучасні кризові явища в економічній системі нашої 
країни кожному підприємству необхідний чіткий розподіл витрат за 
основними функціями управління, а також за місцями їх виникнення 
та центрами відповідальності, що дозволить раціонально розподіляти 
кошти, як під час процесу виробництва, так і управління інтегрованим 
бізнесом в цілому. 

Зазначений розподіл витрат включає поточні витрати пов’язані з 
розширенням процесів господарської діяльності та довгострокові – 
пов’язані з вирішуваними підприємством стратегічними задачами.

Можна зазначити, що класифікація витрат для планування, 
нормування та прийняття управлінських рішень у інтегрованих 
підприємствах дає можливість врівноважити всі види витрат відповідно 
до кінцевої мети виробництва – отримання продукту і його реалізації. 

В рекомендованій  системі обліку для інтегрованих підприємств 
витрати на виробництво відображаються на рахунку «Основне 
виробництво» – фінансового обліку, а в управлінському обліку дані 
витрати деталізуються відповідно виду продукції, центрів витрат та 
визначення сфери відповідальності за аналітичним обліком [1, с. 49]. 

Використовуючи в процесі функціонування цілу сукупність чинників 
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виробництва, що мають різну економічну природу і суть інтегровані 
підприємства об'єктивно стикаються з проблемою визначення 
оптимальних ресурсних пропорцій. Обґрунтування параметрів 
потенційно ефективного інтегрованого бізнесу припускає формування 
такого його збалансованого ресурсного забезпечення, яке забезпечить 
максимальну віддачу кожного виробничого ресурсу. 

Рішення цього питання дозволяє створити матеріальну основу 
організаційної й виробничої системи, в рамках якої можна обґрунтувати 
способи та методи побудови адекватної системи управлінських і 
виробничих відносин.

Для виключення недоцільних витрат, величина поточних витрат 
інтегрованого підприємства буде визначатись постатейно. Витрати на 
обслуговування ресурсів, привернутих для інвестування в оборотні 
кошти, включаються в обмеження за поточними витратами у вигляді 
відсотків за банківський кредит. Погашення відсотків за використання 
інвестиційних ресурсів, направлених на придбання основних засобів, 
здійснюється за рахунок прибутку даної компанії.

Як фактор антикризового управління, передбачається, що система 
стратегічного управління витратами є результатом злиття трьох 
концепцій і має на увазі  ланцюжок цінностей [3, с. 93]: 

– аналіз стратегічного позиціонування; 
– аналіз витрато утворюючих чинників. 
Центральне місце в системі управлінського обліку, як фактору 

антикризового управління інтегрованого бізнесу відведено обліку 
витрат та калькулюванню собівартості продукції. Процес класифікації 
витрат безпосередньо залежить від методів калькулювання, що 
і впливає на величину собівартості і розподіл витрату системі 
управлінського обліку. Основні засади класифікації витрат відповідно 
до законодавства України розкриті в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності» і передбачають їх групування відповідно 
до видів діяльності, за якими були здійснені витрати, а саме витрати 
звичайної та надзвичайної діяльності. При цьому, витрати звичайної 
діяльності виникають у зв’язку із здійсненням операційної, фінансової 
та інвестиційної діяльностей інтегрованого підприємства [5]. 

Формування витрат у системи управлінського обліку за місцями 
виникнення набуло розвитку в двадцятому столітті з метою уточнення 
калькулювання. 

До місць виникнення витрат інтегрованих підприємств відносять 
структурні підрозділи, котрі включають об’єкти нормування, 
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планування, обліку з метою контролю й управління витратами 
виробничих ресурсів.

Рекомендована класифікація витрат для вертикально-інтегрованих 
підприємств досить широко розмежує коло можливих витрат, її 
зображено на рис. 1.

Рис. 1. Класифікація витрат виробництва вертикально-інтегрованих 
підприємств

Зазначений розподіл витрат включає поточні витрати пов’язані з 
розширенням процесів господарської діяльності та довгострокові – 
пов’язані з вирішуваними підприємством стратегічними задачами.

Отже, можна зазначити, що класифікація витрат для планування, 
нормування та прийняття управлінських рішень дає можливість 
врівноважити всі види витрат відповідно до кінцевої мети виробництва  – 
отримання прибутку.

Виходячи з того, що користувачами інформації фінансового обліку 
є зовнішні користувачі, норми та правила фінансового обліку чітко 
регламентуються державою (законодавчими актами) і регулюються 
національними стандартами (положеннями) [4, с. 97].

На відміну від фінансового обліку, управлінський облік є внутрішнім 
(оскільки не регламентується ззовні) і володіє, в наслідок цього, 
великою гнучкістю і адаптованістю в процесі свого призначення та 
використання.
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За станом готовності 

Витрати на готову 
продукцію 

Витрати на 
незавершене 
виробництво 

Рис. 1 Класифікація витрат виробництва вертикально-інтегрованих підприємств 
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При удосконаленні системи управління інтегрованого бізнесу в умовах 
кризи, через оптимізацію витрат у системі управлінського обліку потрібно 
чітко представляти місце і роль окремих внутрішньогосподарських 
формувань – центрів фінансової відповідальності в виробничому 
процесі. Центри фінансової відповідальності є основними об’єктами 
управління і головними ланками в організаційній структурі виробництва. 
Тому необхідно створювати  умови для більш повного використання їх 
внутрішнього виробничого і економічного потенціалу. У зв'язку з цим 
необхідне ретельне обґрунтування принципів встановлення розмірів 
основних внутрігосподарських підрозділів і організації управлінського 
обліку та контролю їх діяльності [6, с. 103].

Висновки  та пропозиції. Раціональний розподіл витрат у системі 
управлінського обліку інтегрованих підприємств передбачає визначення 
місць виникнення витрат при створенні продукції, обслуговуванні 
процесу виробництва і управлінні ним. Тобто, в сучасних інтегрованих 
підприємствах до них можна віднести окремі види виробництв: 
основне, допоміжне, підсобне і ін., а також структурні підрозділи: 
цехи, дільниці, майстерні. Групування витрат за виробничими 
підрозділами інтегрованих підприємств надає можливість запобігти 
неконтрольованому використанню коштів, а відповідати за їх 
використання та кількість мають конкретні керівники, які будуть бачити 
виникнення ризиків (перевищення ліміту, тощо).

Відзначимо, що найважливішим чинником конкурентоспроможності 
інтегрованих підприємств є високий рівень розвитку системи 
пов’язаних наукових інститутів і галузей. Розвиток інституційного 
середовища, як відомо, визначає не тільки інвестиційну і інноваційну 
привабливість економіки бізнесу, але і надає можливість застосування 
сучасних технологій управління, які на новому рівні організовують 
систему виробничих технологій і ресурсів, забезпечуючи переваги 
інноваційних чинників розвитку, що повинне враховуватися при 
розробці і реалізації стратегії управління витратами системи 
управлінського обліку у інтегрованому бізнесі, що і надасть можливість 
інтегрованому підприємству покращити ефективність функціонування 
навіть  в умовах кризи. 
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ВЛИЯНИЕ РАСХОДОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
БИЗНЕСА 

В статье обоснованы возможности развития интегрированных предпри-
ятий в условиях экономического кризиса и выявлено, что рациональный учет рас-
ходов в системе управленческого учета предоставит возможность стабилизации 
и развитию экономики интегрированного предприятия. Определено правильное 
распределение расходов для интегрированного бизнеса через систему управлен-
ческого учета, это позволит наблюдать за обращением средств и группировать 
расходы за производственными подразделениями интегрированных предприятий, 
что предоставит возможность предотвратить неконтролируемое использование 
средств, а также выявит ответственных.

Ключевые слова: учет расходов, классификация расходов, управлен-
ческий учет, интегрированные предприятия, эффективное управление, регион, 
экономический кризис.
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INFLUENCE OF CHARGES OF ADMINISTRATIVE 
ACCOUNT ON THE INTEGRATED BUSINESS 
FUNCTIONING

Summary 
Possibilities of the integrated enterprises development are reasonable in the 

conditions of economic crisis and it is educed that the rational account of charges in 
the administrative account system will give possibility for economic stabilizing and 
development of the integrated enterprise. Correct charges allocation is certain for the 
integrated business through the administrative account system, it will allow to watch 
turnover money and group charges after productive subdivisions of the integrated 
enterprises, which will give possibility to prevent the out-of-control use of money, and 
also will reduce responsible parties. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
ЗЕРНОВОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ

Досліджуються особливості зернової логістики в Україні на сучасному ета-
пі її розвитку, проаналізовано актуальні проблеми розвитку логістичної системи та 
запропоновано шляхи їх вирішення. У статті розглянуто вплив держави на розвиток 
зернової логістики та здійснюється пошук шляхів підвищення ефективності держав-
ної політики у галузі АПК.

Ключові слова: логістика АПК, зернова логістика, транспортування зерна.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Нагромаджені за 
останнє десятиліття проблеми в АПК України вимагають системного, 
комплексного підходу до їх вирішення, включаючи заходи економічної, 
соціальної, екологічної та науково-технічної політики держави. Поряд з 
традиційними засобами і методами виведення вітчизняного сільського 
господарства з кризи, підвищується роль і значення нових для вітчиз-
няної економіки інструментів господарювання, включаючи логістику і 
маркетинг.

Логістика як наука і практика управління матеріальними і 
пов’язаними з ними потоками фінансових ресурсів та інформації, стає 
все більш затребуваною в галузях АПК. Організація ресурсного забез-
печення сільськогосподарських виробників дає значний економічний, 
соціальний і екологічний ефект.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки в на-
уковій літературі з’явилася велика кількість досліджень, присвячених 
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характеристиці потокових процесів в постачанні, виробництві та збуті 
сільськогосподарської продукції.

Використання логістичного підходу в АПК присвячені роботи 
Н.  В.  Яшутіна, В. Ф. Стукача, Н. В. Краснощекова, В. Л. Пильщи-
кова, Т. М. Ворожейкіної і В. Д. Ігнатова, С. А. Калашникова, В. Ті-
мохова, І.  П. Чуксина, З. П. Меделяєвої, О. І. Морозової, І. С. Луком-
ський, П.  П.   Гончарова, Н. В. Іванової, В. П. Мороза, М. В. Кузьміна, 
Ж.  Х.  Боттаєва та ін. Підвищена увага до технологій логістики зумов-
лена необхідністю реформування сільського господарства і сфери обігу 
сільськогосподарської продукції. 

Логістика в АПК – це наука і практика управління матеріальними по-
токами в сфері виробництва, розподілу, обміну та споживання продук-
ції сільського господарства, включаючи ресурсне забезпечення АПК і 
збут готової продукції комплексу, з метою найбільш повного задоволен-
ня потреб населення і народного господарства в сільськогосподарській 
сировині і продуктах його переробки.

Основними сферами застосування логістики в сільському господарстві 
є резерви і транспорт. Управлінням резервами і транспортом люди займа-
ються з зародженням цивілізованих відносин. Важливим об'єктом вивчен-
ня в логістиці є поняття «потік» (інформаційний, фінансовий, тощо), який 
зумовлює універсальність використання логістичних принципів.

Зернова логістика – це процес планування, організації, контролю та 
управління транспортуванням, складуванням та іншими операціями, 
пов’язаними з доведенням зернової продукції з поля до столу в промис-
лових масштабах. Це як локальні, так і зовнішні перевезення: експорт 
та імпорт зернових культур. 

Незважаючи на те, що Україна вважається крупним виробником та 
постачальником зернових культур на протязі багатьох років, визначен-
ня проблем зернової логістики з’явилось лише в останні роки. При цьо-
му, у своїй діяльності учасники логістичного ланцюга вирішують про-
блеми кожний по мірі їх появи, хто системно, а хто й хаотично. Шляхів 
щодо вирішення визначених проблем зернової логістики в українській 
науці досить мало, тому сьогодні абсолютно очевидно, що об’єктивною 
необхідністю є систематизація практичного досвіду та розробка заходів 
підвищення ефективності  зернової логістики.

Постановка завдання. Метою є обґрунтування особливостей про-
цесів зернової логістики та пошук шляхів підвищення її ефективності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Агропромисловий 
комплекс являє собою велику мережеву структуру, яка включає в себе 
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підприємства, що виробляють засоби виробництва, сільське господар-
ство, переробну промисловість, транспортне та інформаційне забезпе-
чення руху матеріального потоку. Тому використання концепції логіс-
тики дозволяє підвищити ефективність діяльності підприємств і макро-
логистических систем.

При вивченні логістики в економіці необхідно розглянути ланцюг 
руху товару від виникнення матеріального потоку (видобуток сирови-
ни і корисних копалин, виробництво сільськогосподарської сировини) 
до використання кінцевим споживачем готової продукції (в домашніх 
господарствах).

Розглянемо послідовно етапи руху сукупного матеріального потоку 
на прикладі виробництва і переробки зерна пшениці.

Етап 1. Після виробництва зерно пшениці транспортується для тим-
часового зберігання на проміжний склад або для переробки на спеціалі-
зованих підприємствах (елеваторах).

Етап 2. Висушене зерно, доведене до кондиції зберігається на елева-
торі, а потім транспортуються на борошномельні комбінати.

Етап 3. Виготовлені сорти борошна або види крупи зберігаються на 
складах, а потім транспортуються до розподільних центрів посередни-
ків або на хлібозаводи для виготовлення готової хлібопекарської про-
дукції.

Етап 4. Борошно на виробничому підприємстві трансформується в 
готову продукцію, яка розміщується на збутових складах, а потім набу-
ває статусу товару і надходить в сферу товарного обігу, де товар купує 
кінцевий споживач.

Етап 5. Після використання кінцевими споживачами товарів, здій-
снюється збір твердих побутових відходів (упаковка, біологічні відхо-
ди), їх утилізація, знищення або захоронення.

На виробничих підприємствах АПК відповідно до фаз руху матері-
ального потоку розрізняють наступні функціональні області: логістику 
постачання, логістику виробництва, логістику збуту, логістику повер-
нень.

Логістика в АПК відноситься до галузевих видів логістики і вивчає 
матеріальні потоки в агропромисловому комплексі або на сільськогос-
подарському підприємстві. У використанні логістики сільськогоспо-
дарськими та переробними підприємствами прихований великий по-
тенціал щодо зниження витрат і підвищення економічної ефективності 
їх діяльності.
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Транспортна логістика –  управління матеріальними потоками в 
транспортних системах у внутрішній і міжнародній торгівлі, регіональ-
них транспортних системах, складання оптимальних маршрутів руху 
транспортних засобів.

Слід звернути увагу і на таку особливість, характерну для АПК: ма-
теріальний потік практично на будь-якій стадії може бути одночасно 
сировиною для наступної стадії логістичного ланцюга і кінцевим про-
дуктом. Наприклад, вироблене сільськогосподарським підприємством 
зерно одночасно може бути вжито як насіннєвий матеріал тут же або на 
іншому підприємстві, а може бути використано в якості сировини для 
борошномельної промисловості.

Наступна особливість матеріального потоку в АПК випливає з се-
зонності сільськогосподарського виробництва. Властива рослинництву 
яскраво виражена сезонність призводить до необхідності тривалого 
зберігання запасів як готової продукції, так і сировини (насіння, кормів, 
тощо).

Матеріальні потоки в АПК мають ще одну важливу особливість – 
вони значно змінюються при просуванні до кінцевого споживача. При 
цьому зміни у властивостях матеріального потоку призводять до змін 
вимог до зберігання продукції: температура, вологість, газове середо-
вище, терміни зберігання. Це, в свою чергу, викликає необхідність мати 
спеціалізовані сховища, транспорт і місця реалізації [1, с. 34].

Більшість зерна, що вироблено в Україні, експортується. Проте агра-
рії не завжди отримують очікувані прибутки за вирощений урожай. Для 
підвищення ефективності ведення зернового господарства недостатньо 
оптимізувати виробничі витрати. Значний вплив на зниження закупі-
вельних цін на зерно мають витрати на доробку, зберігання і транспор-
тування продукції. Тож для збільшення доходів аграріїв необхідний 
якісний розвиток вітчизняної зернової логістики.

Зернова логістика – це процес планування, організації, контролю 
та управління господарськими операціями, пов’язаними з доведенням 
зерна від виробника до споживача, а також ресурсним забезпеченням 
його виробництва. В основі логістичних систем знаходиться транспорт-
не та складське господарство.

Обсяги виробництва зерна в Україні значно перевищують потреби 
внутрішнього ринку. Наразі більшість вітчизняного зерна експортуєть-
ся. Разом з тим, державними стратегічними цілями визначено й нада-
лі збільшувати виробництво зерна до 80 млн. т. Проте інфраструктура 
ринку зерна не повністю відповідає потребам трейдерів, що зростають.
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По-перше, недостатність потужностей зі зберіганням зерна. При 
врожаї зерна у 60 млн. т та олійних культур на рівні 15 млн. т відчува-
ється дефіцит якісних складських ємностей.

По-друге, обмеженість потужностей із перевалки зерна в портах. Ві-
тчизняні порти можуть впродовж одного місяця перевантажити на екс-
порт 3,0–3,2 млн. т зерна. Тому зі збільшенням виробництва необхідно 
нарощувати потужності припортових елеваторів.

По-третє, невідповідність потребам внутрішнього ринку транспорт-
ної інфраструктури. На це впливає зношеність залізничного транспорту, 
незадовільний стан окремих ділянок доріг сполучення регіонів з порта-
ми Чорного моря, нерозвиненість річкового транспорту. Усі ці фактори 
стримують розвиток зернового господарства, а саме нарощення обсягів 
виробництва та експорту продукції. До того ж, існують високі тарифи 
на перевезення та недостатнє транспортне забезпечення. Наприклад, 
витрати на внутрішнє транспортування зерна в Україні більші порів-
няно з Німеччиною приблизно на 40 %, а порівняно з США на 30 %. У 
перспективі зі збільшенням виробництва та експорту зерна виникатиме 
дефіцит наявного транспорту для перевезення продукції.

Логістика експорту. Переважна більшість зерна експортується мор-
ськими шляхами. Внаслідок цього, враховуючи збільшення експорту 
зерна в останні роки та загалом експортної орієнтації зернового ринку 
України, портові зернові термінали стали ключовим суб’єктом тран-
спортно-логістичної системи.

В Україні нараховується 33 зернових термінали з максимально мож-
ливою потужністю перевалки близько 50 млн. т зерна на рік. Цей сег-
мент структурований, відповідно до розміщення по кількох портових 
зонах. Так, основна частина перевалочних потужностей (11 терміналів 
загальною потужністю 25,4 млн. т на рік) розміщені в Одеський облас-
ті. Близько 16 млн. т щорічної перевалки можуть забезпечити термінали 
Миколаївської області і близько 4,2 млн. т – термінали Азовського моря.

У 2015-2016 рр. зерновому сезоні через порти України експортува-
лося понад 39 млн. т зерна та продуктів його переробки, що заванта-
жило понад дві третини наявних перевалочних потужностей. Таким 
чином, припортові елеватори України в змозі забезпечити виконання 
експортних контрактів на поставку зерна.

Проте у функціонуванні транспортно-логістичної системи спостері-
гаються складнощі з доставкою експортних партій у порти, що впливає 
на ефективність використання потужностей терміналів. Передусім, це 
пов’язано зі зростанням навантаження на транспортну інфраструктуру. 
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Так, у залізничному транспорті стало проблематично подавати вагони 
по усіх заявках, особливо по відвантаженню невеликих партій. 

Річкова логістика. Річкове транспортування зерна в Україні теж пе-
реживає кризу. Якщо в 1990 році по Дніпру загалом перевозилося 66 
млн. т вантажів, то в 2014 р. цей показник становив лише близько 5 млн. 
т, серед яких переважала агропродукція.

Наразі цей вид транспортування має величезний невикористаний 
потенціал. Із семи областей України, які щорічно забезпечують вироб-
ництво понад третини валового збору зерна, доцільно його транспорту-
вати до морських портів по річці Дніпро. Потенційний об’єм зерна для 
транспортування по річці оцінюється на рівні 4,5 млн. т. Враховуючи 
прогнозовані тенденції зростання виробництва, цей обсяг до 2025 року 
може досягти 7 млн. т. Обмежувальними факторами активного вико-
ристання річного транспорту наразі є: відсутність достатньої кількості 
терміналів; наявність мілинних ділянок (глибина яких становить 3,4 м); 
наявність шлюзів, що потребують ремонту [2]. 

Розглянемо основні проблеми, що впливають на таку високу вар-
тість логістики експорту зернових в країні, і найбільш оптимальними 
їх рішеннями є наступні.

Проблема 1: недостатня кількість інвестицій у логістичну інфра-
структуру. Перепоною здійснення інвестицій є нераціональне управлін-
ня державними активами у сфері логістики АПК, а також нераціональ-
не державне регулювання.  Для вирішення проблеми доцільно усунути 
надмірне державне регулювання та корупцію в державному секторі.

Проблема 2: нерозвиненість річкових перевезень та недостатнє ви-
користання річкового транспорту – в даний час лише 3 % від загально-
го обсягу транспортування зернових в Україні здійснюється річками. 
Найбільш придатною для транспортування зернових в Україні є річка 
Дніпро, яка має чудові можливості забезпечити відносно надійний і де-
шевий шлях для доставки зерна від виробника до українських портів 
на Півдні. Тому державі доцільно інвестувати у розвиток річкової тран-
спортної інфраструктури і провести такі заходи:

– поглиблення русла річки у мілких місцях, що дозволить прово-
дити судна більшого тоннажу;

– подовжити період навігації у зимовий, критичний для експорту 
зернових період року (листопад – травень), зважаючи на останні зміни 
погодних умов;

– реформувати систему навігації до сучасних стандартів, оптимі-
зація роботи шлюзів та розвідних мостів;
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– прибрати бар’єри для доступу іноземних судів у внутрішні води 
України через спрощення дозвільних процедур та зниження тарифів на 
послуги з навігації.

Проблема 3: незадовільний технічний  стан залізничного транспор-
ту, зокрема, велика зношеність парку вагонів, несправедливе державне 
регулювання процесу перевезень.

Сьогодні залізничні перевезення займають домінуючу частку 
(близько 60 %) у загальних обсягах перевезень зернових. Розподіл і ви-
користання вагонів УЗ відбувається у непрозорий спосіб. Очевидно, що 
правила і тарифи використання залізничної інфраструктури мають бути 
однаково прозорими для всіх перевізників, а управління залізничною 
інфраструктурою – відокремлене від надання послуг з перевезення ван-
тажів в рамках реформи цього державного монополіста. Це дозволить 
приватним перевізникам створити власний парк хоперів і конкурува-
ти на ринку перевезень зерна, пропонуючи дешевші і якісніші послуги 
аграрним виробникам.

Проблема 4: неефективне використання інфраструктури зі зберіган-
ня та перевалки зерна, що є ключовою проблемою в логістиці зерна в 
Україні.

Наприклад, в Україні сьогодні для завантаження повного потягу із 
зерном (54 вагони-хопери) із використанням застарілого обладнання 
необхідно до 10 днів, тоді як сучасне обладнання дозволяє робити це за 
1 день, заощаджуючи витрати енергії, робочого часу, пришвидшуючи 
оборот (продуктивність) вагонів та локомотивів та зменшуючи втрати 
зерна при транспортуванні. Інвестування в оновлення цієї інфраструк-
тури дозволить не лише підвищити її ефективність, відповідно – знизи-
ти ціну перевезення 1 тони зерна, а і забезпечити необхідну швидкість 
перевезення. Це критично важливо для прибутковості агрокомпаній, 
оскільки дозволяє доставляти весь обсяг продукції на світові ринки 
власне у періоди «високих» цін.

Інвестори вже активно інвестують у ті об’єкти інфраструктури, які 
дозволяють отримати максимально швидко прибуток. Насамперед, це 
пов’язано з інфраструктурою експорту. Так, наприклад,  стивідорна 
команія ТОВ «Бруклін-Київ» забезпечує єдиний комплекс послуг з пе-
ревалки всіх видів вантажів, внутрішньо портове експедирування ван-
тажів, експедирування і доставки вантажів по залізниці, а також аген-
тування суден. Стивідор «Бруклін-Київ» спеціалізується на перевалці 
зернових культур, цукру-сирцю, чорних металів, контейнерів через 
«ОМТП», при цьому обсяги перевалки зернових культур збільшуються.
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У жовтні 2013 року на території Одеського морського порту на Ан-
дросовському молу відбувся запуск першої черги зерно перевантажу-
вального комплексу, одного з найбільших в Чорноморському басейні. 
Це спільний інвестиційний проект ДП «АМПУ», ДП «Одеський мор-
ський торговельний порт» та компанії ТОВ «Бруклін-Київ». До наявних 
11 силосах першої черги в лютому 

2016 р. додалося ще 6. На сьогоднішній день ЗПК ТОВ «Бруклін-
Київ» може приймати на одноразове зберігання 132 тис. т. зернових 
вантажів. Після завершення будівництва зерноперевантажувальний 
комплекс буде включати 33 ємності на 240 тис. т одноразового зберіган-
ня, причал довжиною 254 м і глибиною біля причальної стінки 13,5 м, 
що дозволить обробляти судна класу «Panamax» вантажопідйомністю 
60 тис. т. Проектна потужність комплексу дозволить переробляти до 4 
млн. т зерна на рік [4].

Крім того, активно здійснюються інвестиції у організацію комплек-
сів по стафуванню зерна, а саме перевалці зернових в морські контей-
нери.

Комплекс послуг по стафуванню (перевалці) зернових вантажів 
включає в себе:

– зважування та прийом вантажу;
– відбір проб вантажу для проведення аналізу;
– накопичення та зберігання вантажу;
– стафування / фасування;
– завантаження в контейнери;
– контроль та облік вантажу;
– відправка завантажених контейнерів залізничним транспортом 

в порти України.
Проблема 5: надмірне використання автомобільного транспорту у 

перевезенні зернових від виробника до порту. Це пояснюється зручніс-
тю, гнучкістю та швидкістю автомобільного транспорту. Однак вико-
ристання доріг «на знос» призводить до руйнації дорожнього покриття 
та зростання викидів вуглецю у атмосферу. Тому паралельно із забез-
печенням необхідних інвестицій у розвиток мережі автодоріг до портів 
(що буде мати безліч позитивних ефектів для місцевих громад та роз-
витку бізнесу і туризму) сьогодні почала створюватись система пунктів 
вагового контролю. Відтак подорожчання вантажних перевезень до-
зволить перенаправити надлишковий вантажопотік, який зараз «витя-
гують» на собі автомобільні дороги, на залізничні та річкові маршрути.

Відтак неефективність в організації логістичних маршрутів достав-
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ки та додаткові витрати на неї стають все важливішим фактором для 
українських виробників зернових. Це підриває їх конкурентоздатність 
на світовому ринку, особливо на фоні останніх тенденцій падіння світо-
вих цін на зерно. Оскільки недоотримані доходи змушують виробників 
скорочувати інвестиції у кращу продуктивність вирощування збіжжя, 
необхідних для виживання на ринку.

З іншого боку, неефективна логістика стає бар’єром для майбутнього 
зростання експорту зернових з України. Оскільки наявних потужностей 
з транспортування зерна ледве вистачає для покриття потреб у експорті 
зерна на сьогодні. А вже у недалекому майбутньому експортери можуть 
зіткнутися з неможливістю вивезти певну частину експорту зерна за 
межі країни. Тому без проведення реформ у секторі та залучення зна-
чних інвестицій вже сьогодні проблему не вирішити.

Висновки та пропозиції. На сучасному етапі розвитку логістики 
АПК в Україні, важливу роль відіграє зернова логістика.

Зернова логістична система як необхідний елемент функціонуван-
ня ринку зерна потребує модернізації наявних та введення у дію нових 
потужностей. Для цього необхідна виважена інвестиційна політика за-
цікавлених суб’єктів господарювання та державна підтримка. Оскільки 
розвиток зернової логістичної інфраструктури забезпечує створення 
робочих місць, доданої вартості продукції, що призводить до збільшен-
ня надходжень у державний та місцеві бюджети. Таким чином, спільни-
ми зусиллями логістична інфраструктура в ближчій перспективі відпо-
відатиме потребам ринку.

Передбачається подальше вивчення шляхів покращення процесів 
зернової логістики в АПК України. 
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FEATURES AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT 
GRAIN OF LOGISTICS IN UKRAINE 

Summary
The features of grain logistics in Ukraine at the present stage of its development 

are studied, actual problems of logistic system development are investigated and the 
ways of their solution are proposed. In the article the state influence on the development 
of grain logistics is being explored and ways to increase its effectiveness are proposed.

Problems of functioning of agricultural companies in the modern economic 
conditions are viewed. The trends for modernization of grain logistic are proposed. One 
of them is the effective and adequate state investment policy formation in the agricultural 
logistic system of Ukraine. The development of logistic infrastructure in accordance with 
the demands of the current agricultural market is the key element of modernization of 
Ukrainian agricultural sphere. 

Key words: logistics of agribusiness, grain logistics, transportation of grain.

References

1. Levkin, G. G. (2014). Logistika v APK : uchebnoe posobie [Logistics in the 
agribusiness : Manual]. – Moscow : Berlin: Direct-Media. [in Russian].

2. Maslak, O. (2016). Rozvytok zernovoi lohistyky v Ukraini [The development 
of grain logistics in Ukraine]. Ahrobiznes sohodni. – Agribusiness today, 
14 (333). Retrieved from http://www.agro-business.com.ua/ekonomichnyi-
gektar/5898-rozvytok-zernovoii-logistyky-v-ukrai ini.html. [in Ukrainian].

3. Naumenko, D. Lohistyka zernovykh v Ukraini : bariery dlia rostu ekspor-
tu [Logistics of cereals in Ukraine : barriers to export growth]. Retrieved 
from https://ukr.lb.ua/economics/2016/08/15/342521_logistika_zernovih_
ukraini.html. [in Ukrainian].

4. OOO Bruklin-Kiev [Brooklyn-Kiev Ltd.]. Retrieved from http://elevatorist.
com/kompanii/11-bruklin-kiev. [in Russian].



199

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 16. Вип. 2 (36) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 16. Issue 2 (36)    ISSN 2413-9998

УДК 338.45:334.78

А. В. Жмай,
преподаватель кафедры экономики и управления
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова 
Французский бульвар 24/26, Одесса, 65044, Украина,
е-mail: saschagmai@gmail.com

ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ИМИДЖ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассмотрена категория «имидж предприятия» и влияние позитив-
ного имиджа на деятельность современной организации. Изучена сущность катего-
рии «корпоративная социальная ответственность» и её роль при формировании по-
зитивного образа компании в сознании стейкхолдеров. Рассмотрены виды программ 
корпоративной социальной ответственности, которые влияют на внешний и вну-
тренний имидж. Приведены рекомендации, касающиеся формирования позитивного 
имиджа на основе корпоративной социальной ответственности.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность (КСО), 
стейкхолдеры, имидж предприятия, менеджмент, социальная ответственность биз-
неса (СОБ), позитивный имидж, программы корпоративной социальной ответствен-
ности, внутренний имидж, внешний имидж.

Постановка проблемы в общем виде. Сегодня, когда имидж играет 
все более важную роль в устойчивом развитии предприятия, возникает 
необходимость поиска новых форм организации управления им. В связи 
с этим особый интерес приобретает концепция корпоративной социаль-
ной ответственности, ведь именно она может обеспечить преимущество 
среди конкурентов, стимулировать доверие потребителей, инвесторов, 
укреплять социально-психологический климат в коллективе.

Успех формирования положительного имиджа предприятия в опред-
еленной степени зависит от внедряемых им внешних и внутренних 
социально-ответственных программ, которые, в свою очередь, воздей-
ствуя на внешний и внутренний имидж, формируют позитивное пред-
ставление стейкхолдеров о конкурентоспособности, прозрачности, над-
ежности и ответственности деятельности компании.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование 
последних тенденций развития корпоративной социальной ответ-
ственности и имиджа можно найти в работах таких отечественных и 
зарубежных учёных, как И. А. Алёшиной, Л. П. Верёвкина, В. Балаки-
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рева, З. Е. Шершнёвой, Л. В. Даниленко, A. К. Семенова, B. О. Сизонен-
ко, В. С. Лозницы, Ю. Н. Тулеевой, В. Г. Зазыкина, Л. Е. Орбан-Лембри-
ка, Гоффманна, К. Болдинга.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день недостаточ-
но проработанными на теоретико-методическом уровне остаются 
вопросы, касающиеся раскрытия сущности корпоративной социальной 
ответственности (КСО) и ее положительного эффекта в виде высокого 
показателя имиджа, в частности, влияние программ корпоративной со-
циальной ответственности на формирование положительного взаимос-
вязи компании со стейкхолдерами, а также возможные методы опреде-
ления влияния КСО на имидж предприятия на основе соответствующих 
показателей корпоративной социальной ответственности для основных 
заинтересованных сторон компании.

Постановка задания. Целью статьи является определение влияния 
корпоративной социальной ответственности на формирование пози-
тивного имиджа предприятия.

Изложение основного материала исследования. Мировые корпо-
рации всё чаще ставят цель удовлетворение потребностей нынешнего 
поколения без угрозы для будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности. Организации в настоящее время призваны 
нести ответственность за последствия влияния их деятельности на 
общество и среду. Теория стейкхолдеров (заинтересованных сто-
рон) Э. Фримена [1] изменила систему целеполагания фирм. Теперь, 
для того чтобы действовать эффективно в ответ на требования окру-
жающей бизнес-среды, организации должны учитывать социальные, 
экологические, политические аспекты и интересы разносторонних 
заинтересованных сторон в своей деятельности.

Современным предприятиям приходится работать в условиях 
жёсткой конкуренции. В мире настолько развитых технологий и техни-
ки высокое качество продукции для потребителей стало нормой. Сегод-
ня компаниям приходится искать новые пути привлечения и удержания 
клиентов. Одним из вариантов выхода из сложившейся на рынке ситу-
ации является формирование предприятием своего имиджа. Репутация 
компании зависит от многих факторов, ключевое место среди которых 
занимает корпоративная социальная ответственность.

Первые научные подходы к определению сущности данной катего-
рии по-явились в 1950-х гг., преимущественно в американской литера-
туре. Сегодня понятийный аппарат концепции корпоративной социаль-
ной ответственности достаточно широк:
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– Л. Н. Коновалова, М. И. Корсакова, В. Н. Якимец определяют 
корпоративную социальную ответственность как совокупность об-
язательств, принимаемых добровольно, согласованно, с участием 
ключевых заинтересованных сторон. Эти обязательства соответствуют 
специфике и уровню развития корпорации и направлены на реализа-
цию (за счёт средств корпорации) внешних и внутренних социальных 
программ, результаты которых будут способствовать развитию ком-
пании, улучшению её имиджа и репутации, становлению корпоратив-
ной идентичности, а также расширению конструктивных партнёрских 
связей с государством, бизнес-партнёрами, местными сообществами и 
общественными организациями [2].

– Ф. Котлер видит в социально ответственном бизнесе свободный 
вы-бор корпорации повышать благосостояние общества через соответ-
ствующие подходы к ведению бизнеса и предоставление корпоративных 
ресурсов [3].

– Р. Краплич трактует корпоративную социальную ответствен-
ность как ответственное отношение любой компании к своему про-
дукту или услуге, потребителям, работникам, партнёрам; активную 
социальную позицию компании, которая заключается в гармоничном 
взаимодействии с обществом, участии в решении острых социальных 
проблем [4].

Корпоративная социальная ответственность – это ответственность 
организации за влияние её решений и действий на общество и окружа-
ющую среду путём прозрачного и этического поведения, которая спо-
собствует устойчивому развитию, в т.ч. здоровью и благополучию на-
селения; учитывает ожидания заинтересованных сторон; соответствует 
действующему законодательству и международным нормам поведения, 
интегрирована в деятельность организации и практикуется в её отно-
шениях [5].

Социально ответственная политика предприятия проявляется во 
внутреннем (безопасность труда, стабильность и социальная значи-
мость заработной платы, дополнительное медицинское и социальное 
страхование сотрудников, развитие человеческих ресурсов, оказание 
помощи работникам в критических ситуациях) и внешнем (спонсор-
ство и благотворительность, взаимодействие с органами местного сооб-
щества и власти, охрана окружающей среды, выпуск качественных то-
варов / услуг, готовность участвовать в кризисных ситуациях) аспектах.

Понятие «имидж», в свою очередь, было сформировано в 1961 году 
американским экономистом К. Болдингом [6], но сегодня существует 
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множество различных точек зрения относительно определения этого 
термина:

– Е. Гофман называет имидж искусством управлять впечатлением [7];
– по мнению Л. Н. Коноваловой, М. И. Корсакова, В. Н. Яким-

ца, корпоративный имидж – это восприятие группами общества комп-
лекса коммуникационных сообщений, генерируемых компанией. Это 
то, какой видит компанию группа или группы (необходимо отметить, 
что разные группы могут по-разному воспринимать организацию). 
Корпоративный имидж может базироваться как на верованиях, так и на 
фактах; может быть положительным, отрицательным или нечётким [2];

– Даниленко Л. В. определяет имидж компании как эмоционально 
окрашенный образ, часто сознательно сформированный и обладаю-
щий целенаправленно заданными характеристиками, который пред-
назначен вызывать определенное психологическое воздействие на 
конкретные группы социума. Существует несколько видов имиджа: 
желаемый, реальный, традиционный, благоприятный, позитивный, 
идеализированный и новый (обновленный) [8].

Итак, имидж компании – это комплексное понятие взаимосвязи 
между впечатлением, которое компания хочет произвести на стейкхол-
деров, и представлением о компании, которое реально существует у 
потенциальных стейкхолдеров.

Формирование имиджа компании осуществляется обязательно и 
при любых обстоятельств. Различия в показателях могут возникать 
только при наличии двух условий: абсолютного игнорирования руко-
водством данного вопроса и как результат – стихийного формирования 
образа компании (во многих случаях негативного) в глазах стейкхол-
деров, или, наоборот, формирование имиджа с помощью привлечения 
высококвалифицированных специалистов. Поэтому в современных 
условиях актуальность приобретают вопросы, касающиеся создания 
положительного имиджа компании.

Формирование положительного имиджа является весомым 
благоприятным эффектом от внедрения социально ответственной по-
литики на предприятии. Так, по результатам опроса [9], проведен-
ного Украинской маркетинговой группой для Офиса координатора 
системы ООН в Украине, 77,8 % из 1221 опрошенных руководителей 
отечественных компаний утверждают, что ведение социально-ответ-
ственной деятельности способствует улучшению репутации и формиру-
ет положительный имидж (рис. 1). Второе место среди положительных 
эффектов КСО принадлежит «преимуществу среди конкурентов» (57,2 
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% компаний), третье место – «улучшению финансовых показателей» 
(47,7 % компаний), четвертое – «расширению рынка сбыта и поиску 
новых ниш» (40, 8 % компаний).

Рис. 1. Эффективность корпоративной социальной ответственности [9]

Поэтому наиболее эффективным индикатором успешности пред-
приятия, и как следствие, фактором, оказывающим значительное вли-
яние на рейтинговый показатель имиджа, выступает КСО. Ведь бла-
готворительность, меценатство, спонсорская деятельность, дополни-
тельное социальное обеспечение сотрудников, разработки безопасных 
и качественных товаров (услуг), установление справедливых цен на 
продукцию, обеспечение экологически безопасного процесса произ-
водства и другие формы корпоративной социальной ответственности 
существенно повышают рейтинг, репутацию компании, эффективно 
дифференцируют её от конкурентов. Корпоративная социальная ответ-
ственность выступает одним из важнейших инструментов повышения 
капитализации компании, открытия доступа к широкому кругу 
инвестиционных ресурсов, предотвращения некоммерческих рисков, а 
также обеспечения устойчивого развития по трём основным направле-
ниям – экономическому, социальному и экологическому.

Заинтересованными сторонами компании могут быть постав-
щики, клиенты, акционеры, потребители, сотрудники, инвесторы, 
госструктуры, СМИ и др., которые в общем смысле можно разделить 
на внутренних и внешних стейкхолдеров. Поэтому усилия по созданию 
имиджа предприятия также должны сосредотачиваться в двух направ-
лениях: внутреннем и внешнем.

Внутренний имидж предприятия формируется при наличии следу-
ющих элементов: финансового планирования, эффективной кадровой 

Офиса координатора системы ООН в Украине, 77,8 % из 1221 опрошенных руко-
водителей отечественных компаний утверждают, что ведение социально-
ответственной деятельности способствует улучшению репутации и формирует 
положительный имидж (рис. 1). Второе место среди положительных эффектов 
КСО принадлежит «преимуществу среди конкурентов» (57,2 % компаний), третье 
место – «улучшению финансовых показателей» (47,7 % компаний), четвертое – 
«расширению рынка сбыта и поиску новых ниш» (40, 8 % компаний). 
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важнейших инструментов повышения капитализации компании, открытия досту-
па к широкому кругу инвестиционных ресурсов, предотвращения некоммерче-
ских рисков, а также обеспечения устойчивого развития по трѐм основным на-
правлениям – экономическому, социальному и экологическому. 
 Заинтересованными сторонами компании могут быть поставщики, клиенты, 
акционеры, потребители, сотрудники, инвесторы, госструктуры, СМИ и др., кото-
рые в общем смысле можно разделить на внутренних и внешних стейкхолдеров. 
Поэтому усилия по созданию имиджа предприятия также должны сосредотачи-
ваться в двух направлениях: внутреннем и внешнем. 
 Внутренний имидж предприятия формируется при наличии следующих 
элементов: финансового планирования, эффективной кадровой политики (кадро-
вое планирование, выбор и наѐм персонала, профессиональное обучение, подго-
товка и развитие персонала, оценка работы персонала, оптимизация численности 
работников, управление затратами на оплату труда, работа по охране труда и здо-
ровья персонала, обеспечение надлежащих социально-бытовых условий трудовой 
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политики (кадровое планирование, выбор и наём персонала, профес-
сиональное обучение, подготовка и развитие персонала, оценка работы 
персонала, оптимизация численности работников, управление затра-
тами на оплату труда, работа по охране труда и здоровья персонала, 
обеспечение надлежащих социально-бытовых условий трудовой де-
ятельности и жизни персонала, формирование и управление корпора-
тивной культурой, фирменным стилем, а также имиджем руководства 
и персонала).

Исходя из этого, внутренние программы КСО условно можно разде-
лить на три типа:

1. Развитие персонала: учебные курсы, тренинги и программы; 
комплексные социальные пакеты; прозрачные программы мотивации и 
карьерного роста персонала.

2. Здравоохранение: соблюдение техники безопасности и санитар-
но-гигиенических условий труда; медицинское обслуживание сотруд-
ников на предприятии.

3. Социально-культурный сервис: предоставление жилья; созда-
ние и поддержка собственных творческих и научных коллективов из 
числа рабочих; создание сети социальных учреждений; формирование 
программ отдыха персонала.

В общем виде модель влияния внутренней корпоративной социаль-
ной ответственности предприятия на его внутренний имидж отражена 
на рисунке 2.

Рис. 2. Модель влияния внутренней корпоративной социальной 
ответственности на внутренний имидж компании [10]
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персонала. 

2. Здравоохранение: соблюдение техники безопасности и санитарно-
гигиенических условий труда; медицинское обслуживание сотрудников на 
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3. Социально-культурный сервис: предоставление жилья; создание и под-
держка собственных творческих и научных коллективов из числа рабочих; 
создание сети социальных учреждений; формирование программ отдыха 
персонала. 

 В общем виде модель влияния внутренней корпоративной социальной от-
ветственности предприятия на его внутренний имидж отражена на рисунке 2. 
 
 

Внутренние программы КСО 
(развитие персонала, охрана здоровья, социально-культурный сервис) 

 

Элементы внутреннего имиджа компании 
(финансовое планирование, кадровая политика, корпоративна культура, имидж 

руководства та персонала, фирменный стиль) 
 

Формирование внутреннего имиджа компании 
 
Рис. 2. Модель влияния внутренней корпоративной социальной ответственности 

на внутренний имидж компании [10] 
 
 Что касается внешнего имиджа компании, то его составляющими являются: 
качество продукта; реклама; общественная деятельность; экологическая ответст-
венность; социальный имидж; деловая репутация; имидж предпринимателя как 
работодателя; связи со средствами массовой информации; связи с инвесторами. 
 Внешние программы КСО условно делятся на: 

 экологические программы и программы качества продукции; 
 образовательные программы и поддержка научных исследований; 
 программы по взаимодействию с органами местного самоуправления; 
 программы по поддержке культуры и искусства; 
 филантропические программы. 

 Схематически связь между внешними программами КСО и внешним имид-
жем предприятия показано на рисунке 3. 
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Что касается внешнего имиджа компании, то его составляющими 
являются: качество продукта; реклама; общественная деятельность; 
экологическая ответственность; социальный имидж; деловая репута-
ция; имидж предпринимателя как работодателя; связи со средствами 
массовой информации; связи с инвесторами.

Внешние программы КСО условно делятся на:
– экологические программы и программы качества продукции;
– образовательные программы и поддержка научных исследований;
– программы по взаимодействию с органами местного самоуправ-

ления;
– программы по поддержке культуры и искусства;
– филантропические программы.
Схематически связь между внешними программами КСО и внешним 

ими-джем предприятия показано на рисунке 3.

Рис. 3 Модель влияния внешней корпоративной социальной ответствен-
ности на внешний имидж компании [10]

 
 

 
Рис. 3 Модель влияния внешней корпоративной социальной ответственности на 

внешний имидж компании [10] 
 
 Для формирования положительного имиджа предприятия рекомендуется 
применять следующие мероприятия: 

1) осуществлять мониторинг ожиданий и потребностей целевых аудито-
рий; 

2) своевременно и добровольно реагировать на социальные проблемы 
общества; 

3) использовать социально-ответственную политику по отношению к 
партнѐрам; 

4) использовать новейшие технологии; 
5) расширять номенклатуру продукции и спектр услуг; 
6) улучшать качество менеджмента; 
7) улучшать эффективность и результативность рабочих и повышать 

благосостояние населения путѐм внедрения программ корпоративной социальной 
ответственности; 
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Для формирования положительного имиджа предприятия рекомен-
дуется применять следующие мероприятия:

1) осуществлять мониторинг ожиданий и потребностей целевых 
аудиторий;

2) своевременно и добровольно реагировать на социальные 
проблемы общества;

3) использовать социально-ответственную политику по отноше-
нию к партнёрам;

4) использовать новейшие технологии;
5) расширять номенклатуру продукции и спектр услуг;
6) улучшать качество менеджмента;
7) улучшать эффективность и результативность рабочих и 

повышать благосостояние населения путём внедрения программ кор-
поративной социальной ответственности;

8) доносить информацию о деятельности и текущем состоянии 
предприятия до целевых аудиторий всеми каналами коммуникаций 
(например, эффективным методом раскрытия информации о корпора-
тивной социальной активности компании является годовая социальная 
отчетность);

9) совершенствовать внешние и внутренние отношения предпри-
ятия с целевыми аудиториями.

Эффект от социально-ответственной политики компании проявля-
ется в создании положительного имиджа, улучшении репутации, уста-
новлении прочных связей со стейкхолдерами. Для того чтобы его оце-
нить, существуют различные количественные и качественные методы. 
В частности, некоторые из них связывают имиджевую составляющую с 
влиянием трёх основных групп стейкхолдеров: клиентов, сотрудников 
и общества.

Рассмотрим один из методов определения влияния корпоративной 
социальной ответственности на имидж предприятия, основанный на 
показателях КСО для каждой из основных групп стейкхолдеров.

Прежде всего, необходимо определить показатели корпоративной 
социальной ответственности, которые могут влиять на формирование 
положительного имиджа компании в каждой из трех групп, и выделить 
их признаки (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели корпоративной социальной ответственности для 

каждой группы стейкхолдеров, которые влияют на репутацию 
предприятия

8) доносить информацию о деятельности и текущем состоянии предпри-
ятия до целевых аудиторий всеми каналами коммуникаций (например, эффектив-
ным методом раскрытия информации о корпоративной социальной активности 
компании является годовая социальная отчетность); 

9) совершенствовать внешние и внутренние отношения предприятия с 
целевыми аудиториями. 
 Эффект от социально-ответственной политики компании проявляется в соз-
дании положительного имиджа, улучшении репутации, установлении прочных 
связей со стейкхолдерами. Для того чтобы его оценить, существуют различные 
количественные и качественные методы. В частности, некоторые из них связыва-
ют имиджевую составляющую с влиянием трѐх основных групп стейкхолдеров: 
клиентов, сотрудников и общества. 
 Рассмотрим один из методов определения влияния корпоративной социаль-
ной ответственности на имидж предприятия, основанный на показателях КСО для 
каждой из основных групп стейкхолдеров. 
 Прежде всего, необходимо определить показатели корпоративной социаль-
ной ответственности, которые могут влиять на формирование положительного 
имиджа компании в каждой из трех групп, и выделить их признаки (табл. 1). 
 
 

Таблица 1. 
Показатели корпоративной социальной ответственности для каждой группы 

стейкхолдеров, которые влияют на репутацию предприятия 
Группы стейкхолде-

ров Показатели Признаки 

Клиенты 

Качество услуг 

Коммуникация работников с клиентами, 
количество судебных исков, достоверность 
представленной клиентам информации, па-
кет услуг, награды компании, соблюдение 
международных стандартов. 

Система коммуникаций 

Обеспеченность информацией сотрудников, 
доступность информации для потенциаль-
ных клиентов, сеть контактов с правитель-
ственными и общественными организация-
ми, признание компании независимыми ор-
ганизациями. 

Финансовое состояние 

Конкурентная (рыночная) цена услуг, рас-
пределение прибыли, борьба с взяточниче-
ством, степень выполнения договоров с 
партнѐрами компании. 

Лояльность 

Бонусная система для клиентов, база дан-
ных клиентов, количество новых клиентов 
и существующих, доля расходов на одного 
клиента, среднее количество клиентов в ме-
сяц. 

Сотрудники Микроклимат в коллек-
тиве 

Уровень конфликтности, доверие, взаимо-
помощь, дух соревнования, уровень вовле-
чѐнности персонала при принятии решений. 

Развитие персонала Обучение, мобильность персонала, продви-
жение по карьерной лестнице. 

Социальные проекты 
для сотрудников 

Проекты для сотрудников и их семей 
(спорт, отдых, здоровье, помощь), страхо-
вание, проведение праздников. 

Охрана и условия труда 
Эргономичность рабочей среды, баланс ра-
бочего времени и отдыха, рациональная оп-
лата труда и компенсационный пакет. 

Текучесть кадров 

Коэффициенты текучести и стабильности в 
разных структурных группах, политика 
компании по содействию в трудоустройстве 
сотрудников. 

Общество 

Социальная деятель-
ность 

Образовательные проекты и программы, 
спонсорство (в сфере защиты социально 
незащищенных слоѐв населения, детей и 
молодежи), работа со службами занятости, 
поддержка социально значимых исследова-
ний и кампаний. 

Природоохранная дея-
тельность 

Природоохранные программы, направлен-
ные как во внутреннюю среду организации, 
так и за еѐ пределы, бережное отношение к 
ресурсам, соответствие международным 
экологическим стандартам, кодекс экологи-
ческого поведения работников, членство в 
организациях экологической направленно-
сти. 

Развитие местного со-
общества 

Уровень занятости местного населения, 
степень вовлечѐнности компании в меро-
приятия местного характера, спонсирование 
местных культурных, образовательных и 
спортивных объектов и мероприятий, под-
держка ЖКХ и объектов культурно-
исторического значения. 

Открытость компании 

Индекс прозрачности, доступности инфор-
мации о компании, сотрудничество со 
СМИ, общественными организациями, сте-
пень участия компании в мероприятиях на-
ционального и международного характера. 

Взаимоотношения с 
государственными ор-

ганами 

Уплата налогов, соблюдение законов, уча-
стие в законотворческой деятельности, во-
влечѐнность компании в государственных 
программах и образованиях. 

Источник: составлено автором по данным [11]. 
 
 Следующим шагом является оценка перечисленных показателей по сле-
дующим критериям: 

 «1» – наличие всех признаков у показателя; 
 «0» – промежуточные позиции по большинству показателей; 
 «-1» – отсутствие признаков у показателя. 

Источник: составлено автором по данным [11].



208

ISSN 2413-9998     Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 16. Вип. 2 (36) Market economy:     modern management theory and practice. Vol. 16. Issue 2 (36)    ISSN 2413-9998

Следующим шагом является оценка перечисленных показателей по 
следующим критериям:

– «1» – наличие всех признаков у показателя;
– «0» – промежуточные позиции по большинству показателей;
– «-1» – отсутствие признаков у показателя.
 Например, рассматривая показатель «Развитие персонала», 

оценки могут быть следующие:
– «1» – менеджмент предприятия регулярно отправляет сотруд-

ников на по-вышение квалификации; существует реальная возмож-
ность карьерного роста; существует возможность передвижения между 
подразделениями, изменения функционального направления и т.д.;

– «0» – существуют промежуточные позиции по большинству по-
казателей;

– «-1» – компания не беспокоится о повышении квалификации 
персонала; возможность карьерного роста очень призрачная; иерархи-
ческая структура управления компанией очень жесткая, централизован-
ная и бюрократическая.

Для того чтобы определить влияние каждой из групп на репутацию 
компании, необходимо найти взаимосвязь между ожиданиями трёх 
групп стейкхолдеров от компании и наоборот (табл. 2). Так, напри-
мер, для клиентов наиболее важно получить от компании качественные 
услуги, а компания взамен получает необходимый ей объём продаж, а, 
следовательно, и прибыль. Для сотрудников важна заработная плата, а 
компания требует от них нужную производительность труда, которая 
также влияет на прибыль. Для общества в целом необходима уплата на-
логов, а для компании – доверие от общества, поскольку именно мест-
ное общество состоит из потенциальных клиентов и сотрудников.

Затем все критерии ранжируются в зависимости от важности для 
каждой из групп стейкхолдеров. Наиболее важному критерию присва-
ивается оценка «3», наименее важном – «1». Все оценки суммируются 
по группам, и находится общая сумма. Далее определяется значимость 
группы путем нахождения соотношения оценки по группе к общей 
оценке.
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Таблица 2
Пример определения весовых коэффициентов влияния на имидж 

компании по группам стейкхолдеров

Источник: [12].

Таким образом, наибольшее влияние на имидж компании в данном 
случае имеют сотрудники, поэтому необходимо обратить внимание на 
удовлетворенность работников условиями труда, а также на лояльность 
сотрудников по отношению к компании, в которой они работают.

Кроме того, теория менеджмента предполагает, что КСО положи-
тельно влияет на эффективность управления человеческими отноше-
ниями. Согласно исследованию Cochran, руководство фирмы, у ко-
торого сложились хорошие отношения с персоналом, может снизить 
коэффициенты текучести персонала и повысить мотивацию. Важным 
является тот факт, что этот положительный аспект КСО компании мо-
жет создавать дополнительные конкурентные преимущества в привле-
чении лучших специалистов.

Выводы исследования. Эффект от внедрения социально-ответ-
ственной политики проявляется в создании положительного имиджа, 
повышении репута-ции и деловой репутации, установлении прочных 
связей со стейкхолдерами. Хотя формирование положительного ими-
джа на основе корпоративной социальной ответственности – это про-
цесс непрерывный, требующий значительных денежных средств, 
преимущества, которые получает предприятие в результате, являют-
ся достаточно весомыми. Так, например, при эффективном вложении 
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Клиенты (существующие и потенциальные) 1 3 1 1 1 2 9 25 % 
Сотрудники (существующие и потенциальные) 3 2 3 3 2 1 14 38,9 % 
Общество (органы власти, СМИ, учебные заве-
дения, больницы, детские дома, НПО и т.д.) 2 1 2 2 3 3 13 36,1 % 

Сумма 36 100 % 
Источник: [12]. 
 
 Таким образом, наибольшее влияние на имидж компании в данном случае 
имеют сотрудники, поэтому необходимо обратить внимание на удовлетворен-
ность работников условиями труда, а также на лояльность сотрудников по отно-
шению к компании, в которой они работают. 
 Кроме того, теория менеджмента предполагает, что КСО положительно 
влияет на эффективность управления человеческими отношениями. Согласно ис-
следованию Cochran, руководство фирмы, у которого сложились хорошие отно-
шения с персоналом, может снизить коэффициенты текучести персонала и повы-
сить мотивацию. Важным является тот факт, что этот положительный аспект КСО 
компании может создавать дополнительные конкурентные преимущества в при-
влечении лучших специалистов. 
 Выводы исследования. Эффект от внедрения социально-ответственной 
политики проявляется в создании положительного имиджа, повышении репута-
ции и деловой репутации, установлении прочных связей со стейкхолдерами. Хотя 
формирование положительного имиджа на основе корпоративной социальной от-
ветственности – это процесс непрерывный, требующий значительных денежных 
средств, преимущества, которые получает предприятие в результате, являются 
достаточно весомыми. Так, например, при эффективном вложении денежных 
средств в социальное развитие персонала, предприятие обеспечивает привлечение 
и удержание высококвалифицированных кадров, повышает производительность 
труда, увеличивает объем продаж, максимизирует прибыль. Тратя средства на 
экологическую безопасность и социальное развитие общественности, предприя-
тие заручается поддержкой органов государственной и местной власти, а также 
других целевых аудиторий (что гарантирует долгосрочную успешную деятель-
ность). Но следует помнить, что корпоративная социальная ответственность ори-
ентирована на перспективу, и те средства, которые оно на нее тратит, вернутся 
лишь впоследствии, однако в увеличенном объеме. 
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денежных средств в социальное развитие персонала, предприятие обес-
печивает привлечение и удержание высококвалифицированных кадров, 
повышает производительность труда, увеличивает объем продаж, мак-
симизирует прибыль. Тратя средства на экологическую безопасность 
и социальное развитие общественности, предприятие заручается по-
ддержкой органов государственной и местной власти, а также других 
целевых аудиторий (что гарантирует долгосрочную успешную деятель-
ность). Но следует помнить, что корпоративная социальная ответствен-
ность ориентирована на перспективу, и те средства, которые оно на нее 
тратит, вернутся лишь впоследствии, однако в увеличенном объеме.
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ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто категорію «імідж підприємства» та вплив позитивного 
іміджу на діяльність сучасної організації. Було вивчено сутність категорії «корпо-
ративна соціальна відповідальність» та її роль при формуванні позитивного образу 
компанії у свідомості стейкхолдерів. Розглянуті види програм корпоративної со-
ціальної відповідальності, які впливають на внутрішній та зовнішній імідж. На-
ведені рекомендації, що стосуються формування позитивного іміджу на засадах 
корпоративної соціальної відповідальності.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), стейк-
холдери, імідж підприємства, менеджмент, соціальна відповідальність бізнесу 
(СВБ), позитивний імідж, програми корпоративної соціальної відповідальності, 
внутрішній імідж, зовнішній імідж.
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INFLUENCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
ON THE ENTERPRISE’S IMAGE 

Summary
The purpose of the article is determining the impact of corporate social respon-

sibility on the formation of the enterprise’s positive image.  During the investigation the 
chronological, comparative and statistical methods were used.

The essence of corporate social responsibility and its positive effect in the form 
of a high indicator of the image were analyzed. The impact of CSR’s programs on the 
formation of a positive relationship between the company and stakeholders was identi-
fied. The materials of the article could be used by representatives of business, govern-
ment and civil society.

The effect of implementing a socially responsible policy is manifested in creat-
ing a positive image, improving business reputation, establishing strong ties with stake-
holders. But it should be remembered that corporate social responsibility is focused on 
the future, and the funds that were spent by the enterprise will return only afterwards, but 
in an increase volume.

Key words: corporate social responsibility (CSR), stakeholders, company’s 
image, management, positive image, corporate social responsibility’s program, internal 
image, external image.
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Інформація для авторів

Збірник наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практи-
ка управління» є професійним виданням, яке було засновано у 1998 р. В 
2013 році видання було пере реєстровано. Свідоцтво про державну реє-
страцію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 19765-9565 Р 
від 15 березня 2013 року. Міжнародний стандартний серійний номер ви-
дання: ISSN 2413-9998.

Збірник наукових праць реферується РЖ «Джерело», індексуєть-
ся в міжнародній базі даних Index Copernicus Journals Master List  
(ICV 2015 : 50.60).

Статті публікуються українською, російською та англійською мовами.
При написанні статей слід враховувати Постанову № 7-05/1 від 

15.01.2003 Президії ВАК «Про підвищення вимог до професійних ви-
дань, внесених до переліку ВАК України». До друку приймаються статті, 
що відповідають вимогам ВАК та включають такі елементи: постанов-
ка проблеми в загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими і 
практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, що 
присвячено проблемі і на які спирається автор; виділення невирішених 
проблем, яким присвячена стаття; формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун-
туванням наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямку. 

Статті подаються за тематикою, яка відповідає концепції та назві на-
укової збірки.

Технічні вимоги до оформлення наукової статті:
	 загальний обсяг статті – до 20 сторінок. Обсяг основного тек-

сту статті має бути не менше 8 сторінок;
	 стандарти: бумага формату А4; орієнтація – книжкова; шрифт 

набору – Times New Roman; назва, текст статті, додатки – кегль 14 pt, 
міжрядковий інтервал – 1; відомості про автора, анотації, ключові сло-
ва, резюме, список літератури – кегль 12 pt, міжрядковий інтервал – 1; 
поля: ліве – 20 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм; сто-
рінки без нумерації. Абзац – 1,25 см. Стиль – Normal;
	 стаття набирається по всій ширині абзацу в один стовпчик;
	 заголовки таблиць та їх номери оформлюються з нового рядка, 

праворуч по тексту; назва самої таблиці наводиться в окремому рядку, 
по центру сторінки;
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	 назва рисунку розміщується під ілюстрацією, по центру рядка 
із зазначенням його наскрізної нумерації всередині статті. Слово «Рису-
нок» і його номер відділяється від назви крапкою;
	 нумерація формул здійснюється наскрізним способом у межах 

статті та вказується праворуч від формул у круглих дужках;
	 кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Графіки та 

схеми не слід перевантажувати текстовими написами. Ілюстративні матері-
али мають бути якісними. Не допускається використання у тексті рисунків 
чи формул, що буди скановані; схеми та рисунки мають бути згруповані; 
	 формули мають бути набрані у редакторі MathType;
	 відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 

15.01.2003 р. №7-05/1, в статті необхідно жирним виділити наступні елементи: 
−	 Постановка проблеми у загальному вигляді.
−	 Аналіз останніх досліджень і публікацій.
−	 Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
−	 Постановка завдання.
−	 Виклад основного матеріалу дослідження.
−	 Висновки та пропозиції
Статті, що було оформлено з порушенням зазначених вимог, редакці-

єю не розглядаються, про що повідомляється авторові.
До редакції збірника наукових праць «Ринкова економіка: сучасна те-

орія і практика управління» подається:
	 друкований примірник, підписаний авторами;
	 електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі 

Microsoft Word (*.doc). Назва файлу має відповідати прізвищу автора;
	 завірена рецензія доктора наук відповідного профілю;
	 на окремому аркуші – відомості про автора: прізвище, ім’я, 

по-батькові повністю, організація, посада, адреса, науковий ступінь, вче-
не звання, контактні телефони, поштова адреса для направлення автор-
ського примірника збірнику, електронна адреса.

Довідка про автора
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	 нумерація формул здійснюється наскрізним способом у межах 
статті та вказується праворуч від формул у круглих дужках;
	 кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Графіки 

та  схеми не  слід  перевантажувати  текстовими написами.  Ілюстративні 
матеріали мають бути якісними. Не допускається використання у тексті 
рисунків чи формул, що буди скановані; схеми та рисунки мають бути 
згруповані; 
	 формули мають бути набрані у редакторі MathType;
	 відповідно  до  вимог  Постанови  Президії  ВАК  України  від 

15.01.2003 р. №7-05/1, в статті необхідно жирним виділити наступні еле-
менти: 

−	 Постановка проблеми у загальному вигляді.
−	 Аналіз досліджень і публікацій останніх років.
−	 Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
−	 Постановка завдання.
−	 Виклад основного матеріалу дослідження.
−	 Висновки дослідження.
−	 Перспективи подальших розробок.
Статті, що було оформлено з порушенням зазначених вимог, редакці-

єю не розглядаються, про що повідомляється авторові.
До редакції збірника наукових праць «Ринкова економіка: сучасна те-

орія і практика управління» подається:
	 друкований примірник, підписаний авторами;
	 електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі 

Microsoft Word (*.doc). Назва файлу має відповідати прізвищу автора;
	 завірена рецензія доктора наук відповідного профілю;
	 на окремому аркуші –  відомості про  автора: прізвище,  ім’я, 

по-батькові повністю, організація, посада, адреса, науковий ступінь, вче-
не звання, контактні телефони, поштова адреса для направлення автор-
ського примірника збірнику, електронна адреса.
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До редакції збірника наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика 
управління» подається: 

 друкований примірник, підписаний авторами; 
 електронна версія на будь-якому електронному носії у форматі Microsoft Word 

(*.doc). Назва файлу має відповідати прізвищу автора; 
 завірена рецензія доктора наук відповідного профілю; 
 на окремому аркуші – відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові повністю, 

організація, посада, адреса, науковий ступінь, вчене звання, контактні телефони, поштова 
адреса для направлення авторського примірника збірнику, електронна адреса. 
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Вчене звання  
Посада  
Контактний телефон  
E-mail  
Поштова адреса  

 
Оригінальність і плагіат 
Автори повинні подавати повністю оригінальні наукові статті, а якщо автори викори-

стовували роботи та / або вислови інших людей, вони повинні бути належним чином оформ-
лені у вигляді цитат. 

Плагіат у всіх його формах розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним. 
 
Множинні, повторні та конкуруючі публікації 
Автор не має публікувати статтю, в якій описується по суті одне й те саме досліджен-

ня, у більш ніж одному науковому виданні або первинній публікації. Подання статті до 
більш ніж одного наукового видання одночасно розцінюється як неетична поведінка і є не-
прийнятним. 

Автор не має подавати на розгляд в інші наукові видання раніше опубліковані статті. 
У випадку, якщо автор у вторинній публікації використовує матеріали попередніх праць, ав-
тор має навести посилання на первинну статтю.  

 
Редколегія залишає за собою право на рецензування, редакційні виправлення, скоро-

чення і відхилення статей.  
Відповідальність за точність та достовірність поданих фактів, статистичних даних, 

цитат, прізвищ та іншої інформації несуть автори матеріалів. Рукописи статей та електронні 
носії авторам не повертаються. 

Гонорар за опубліковані роботи авторам не сплачується.  
 
Статті слід подавати до редакційної колегії збірника наукових праць: 
Кафедра економіки та управління, економіко-правовий факультет Одеського націо-

нального університету імені І.І. Мечникова, Французький бульвар 24/26, каб.49, м. Одеса, 
Україна,65058, тел. +380-48-776-22-28  

чи надсилати електронною поштою за адресою: rinek@onu.edu.ua 
Електронна версія збірнику наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і 

практика управління»  знаходиться на офіційному сайті: http://rinek.onu.edu.ua 
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на первинну статтю. 

Редколегія залишає за собою право на рецензування, редакційні ви-
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